
ὉἈρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος µε-
τά τή σύντοµη σοβαρή ἀσθένειά

του ὁλοκλήρωσε τήν ἐπίγεια ζωή του
καί τερµάτισε ἔτσι τήν Ἀρχιεπισκοπική
θητεία του. Συνοψίζοντας τή στάση του
στό ἐκκλησιαστικό ζήτηµα κατά τή δε-
καετία πού τό χειριζόταν ὡς ὁ ὑπεύθυ-
νος ἡγέτης τᾹς Ἐκκλησίας ἐπισηµαίνου-
µε τά παρακάτω:

-Ὡς Ἀρχιεπίσκοπος ὁ Χριστόδουλος
δέν πρόβαλε οὔτε µιά φορά καί πολύ
περισσότερο δέν ὑποστήριξε ποτέ τίς
θέσεις του γιά τό ἐκκλησιαστικό πού
εἶχε ἐκφράσει ἐπί Ἀρχιεπισκόπου Σερα-
φείµ. Τούς ἰσχυρισµούς του δηλαδή: α)
ὅτι ἡ ποινή τοῦ ἐπιτιµίου τᾹς ἀκοινωνη-

σίας δέν προβλέπεται ἀπό τούς Κανόνες,
β) ὅτι µετά τίς ἀποφάσεις τοῦ Σ.τ.Ε. ἡ
ἐκκλησιαστική διοίκηση ἐπέβαλε τό ἐπι-
τίµιο στούς τρεῖς µητροπολίτες χωρίς νά
ἀπαγγείλει κατηγορία, χωρίς νά ἀκούσει
τήν ἀπολογία τους, χωρίς τήν παραµικρή
διαδικασία ἐκκλησιαστικοῦ δικαστηρί-
ου, ὅπως προβλέπουν οἱ Κανόνες καί γ)
ὅτι δέν προβλέπουν οὔτε οἱ Κανόνες οὔ-
τε οἱ Νόµοι τοῦ Κράτους τήν ἐκτόπιση
ἐπισκόπου ἀπό τή µητρόπολή του µέ
µοναδική αἰτία αὐτό τό ἀνυπόστατο ἐπι-
τίµιο. Ἄν παρέµενε στίς σωστές αὐτές,
δικές του, τοποθετήσεις, ἔπρεπε, ὡς
ὑπεύθυνος ἡγέτης, νά βοηθοῦσε τό διοι-
κητικό σῶµα τᾹς Ἐκκλησίας, τούς ἱε-
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ράρ  χες της, νά καταργήσουν τήν ἀν υ -
πό στα τη ποινή καί νά ἀποκαταστήσουν
τούς ἀδικηµένους ἱεράρχες στή θέση
τους.

-Μεθόδευσε, ἐπίσης, σκόπιµα, στή
∆ιαρκᾹ Ἱερά Σύνοδο, τήν ἄρση τοῦ «ἐπι -
τι µίου τᾹς ἀκοινωνησίας» «ex nunc»,
ἀπό ἐκείνη τή στιγµή (1998) καί µετά,
καί ὄχι ἀπό τή στιγµή πού ἐπιβλήθηκε
(1993). Μέ ποιά λογική ὅµως σέ ἕναν
ἀθῶο πού ἄδικα καταδικάσθηκε µέ ἀνυ -
πόστατη ποινή, ὅταν ἡ Σύνοδος ἔρχεται
νά τοῦ ἄρει τήν ποινή, νά µήν τήν καταρ -
γεῖ ὁλοσχερῶς, ἀλλά νά τήν ἀφήνει νά
ἔχει ἰσχύ ὅλη τήν πενταετία πού πέρασε;
Οἱ παροικοῦντες στήν Ἱε ρου σαλήµ γνω -
ρίζουν ὅτι µιά κατάργη ση τοῦ ἐπιτιµίου
ἀπό τή στιγµή πού ἐπι βλήθηκε θά συνε-
παγόταν καί ἄρση τᾹς διοικητικᾹς  πρά -
ξης (τοῦ Προεδρικοῦ ∆ια τάγµατος) ἐκ -
πτώ σεως. Θά ὁδηγοῦσε δη λαδή, νοµο-
τελειακά τούς τρεῖς (2 ἦταν ἐν ζωῇ) µη -
τροπολίτες (ἕνας ἀπ’ αὐτούς ὁ ἈττικᾹς
Νικόδηµος) στίς µητροπόλεις τους. Γιά
κανένα λόγο ὅµως, ὅπως φάνηκε, ὁ Ἀρ -
χιεπίσκοπος Χριστόδουλος δέν θά δια-
κινδύνευε στό παραµικρό νά ἐκθρονι-
σθεῖ ὁ παράνοµα καί ἀντικανονικά κα-
τέχων τόν θρόνο τᾹς ἈττικᾹς, ὁ ἐκλε -
κτός του, Παντελεήµων Μπεζενίτης. 

-Μεθοδευµένη ἦταν, ἐπίσης, καί ἡ
κίνη ση τᾹς δᾹθεν ἄρσεως τοῦ ἐπιτιµίου
ἀπό τήν Ἱεραρχία. ∆ηµιούργησε τεχνη -
τή πόλωση. ∆έν ἔθεσε σέ ψηφοφορία
τήν πρό ταση τοῦ εἰσηγητᾹ (Κονίτσης
Ἀνδρέα), τόν ὁποῖο ἐκεῖνος ὅρισε. Ἡ
πρόταση πρός ψηφοφορία ἦταν: Ἄρση
τοῦ ἐπιτι µίου «ex nunc», ἀπό ἐκείνη τή
στιγµή (1998) καί µετά, ἤ µή ἄρση. Στήν
πρώτη περίπτωση ἔφευγε µιά δᾹθεν ἐκ -

κλησιαστική ποινή καί ὁ ἈττικᾹς Νικό -
δηµος παρέµενε πρώην. Στή δεύτερη
πε ρί πτωση παρέµενε καί µέ τήν ἀνυπό-
στατη ποινή! Τελικά, ἡ ἀπόφαση τᾹς
Ἱεραρ χίας, µετά ἀπό µιά τέτοια µεθό -
δευ ση, ἦταν νά παραµείνει τό ἐπιτίµιο.

-Συνεχής, ἔντονη ἀλλά καί µεµπτή
ἦταν ἡ εὔνοια τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χρι-
στοδούλου πρός τόν Παντελεήµονα Μπε-
ζενίτη, ὁ ὁποῖος, ἐνῷ ἐξέθετε τόν ἑαυτό
του σέ σωρεία οἰκονοµικῶν, ἠθικῶν καί
διοικητικῶν σκανδάλων, εὕρισκε πάντα
τόν Ἀρχιεπίσκοπο καί τήν ὑπ’ αὐτόν
Σύνοδο νά τηρεῖ κάποιους τύπους δᾹ -
θεν ἔρευνας τᾹς κάθε περίπτωσης καί
στό τέλος νά βάζει τό θέµα στό ἀρχεῖο.
Βέ βαια, µέ τόν ὀρυµαγδό τῶν σκανδά-
λων τό 2005 -µεταξύ τῶν ὁποίων πρώτη
θέση καταλάµβανε τό σκάνδαλο Μπεζε -
νίτη σ’ ὅλες τίς ἐκφάνσεις του- τελικά ὁ
Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος τόν ἀπο-
µάκρυνε µέ τόν πιό ἥπιο τρόπο, ἀποφεύ -
γοντας τά συνοδικά δικαστήρια (παρ’
ὅ λον ὅτι τά σκάνδαλα ἦταν πολύ µεγά-
λα) καί ἀναµένοντας τήν ἔκβαση τῶν
ποι νικῶν δικαστηρίων. Ἡ ὑποστήριξή
του συνεχίστηκε ἀκό µα καί ὅταν παρα -
πέµ φθηκε σέ ποινικό δικαστήριο καί
ὅταν (τόν Ἱούνιο τοῦ 2006) τό Τριµελές
Ἐφε τεῖο κατεδί κασε (πρωτοδίκως) τόν
Παντελεήµονα σέ κάθειρξη 8 ἐτῶν. ∆έν
ἔκανε τήν παραµικρή κίνηση νά δικα -
στεῖ ἀ πό ἐκκλη σιαστικό δικαστήριο.
Ἔµεινε παθητικός παρατηρητής, ἀφή-
νοντας τόν σκανδαλοποιό µητροπολίτη
ἀνέπαφο, χωρίς τήν παραµικρή ἐκκλη -
σι α στική ποινή.

Μέ ἕνα λόγο, µποροῦµε νά ποῦµε ὅτι
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, γνώ -
στης καλός τῶν ἀντικανονικοτήτων καί
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τῶν παρανοµιῶν πού εἶχαν διαπραχθεῖ
τήν περίοδο τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Σερα-
φείµ στό θέµα τῶν τριῶν µητροπολιτῶν,
δέν ἔδειξε τήν παραµικρή θέληση γιά
τήν διόρθωσή τους. Τό χειρότερο, µεθό -
δευσε καί πέτυχε τήν ἄδικη παραµονή
τους ἔξω ἀπό τήν διοίκηση τᾹς Ἐκκλη -
σίας. Παρέτεινε γιά µιά ἀκόµα δεκαετία
(αὐτήν τᾹς ἀρχιεπισκοπείας του) τήν
ὕπαρ ξη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ προβλή-
µατος, αὐτᾹς τᾹς ἀνοικτᾹς πληγᾹς στό
σῶµα τᾹς Ἐκκλησίας.

Ἡ νέα Ἀρχιεπισκοπική ἐκλογή συν -
δέ θηκε καί µέ ἕνα κλίµα αἰσιοδοξίας γιά
τή λύση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ. Ἡ αἰσιο -
δο ξία δέν ἦταν ἀπό τήν πλευρά τοῦ Ἀτ -
τικᾹς Νικοδήµου. Ἡ µακροχρόνια τα-
λαιπωρία του τόν εἶχε κάνει δύσπιστο
καί συγκρατηµένο. Ἡ ἐπαγγελία γιά λύ -
ση τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ, καί µάλιστα µέ
καθαρό τρόπο, ἐκπορεύθηκε ἀπό τόν ἴ -
διο τόν ὑποψήφιο Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώ -
νυµο. ∆ιατυπώθηκε µάλιστα καί ἐπιβε-
βαιώθηκε πάλι, καί µετά τήν ἐκλογή του
σέ Ἀρχιεπίσκοπο, αὐτή ἡ πρόθεσή του
νά τό λύσει. Μέ τό πέρασµα τῶν πρώ -
των µηνῶν στόν θρόνο τᾹς Ἀρχιεπι -
σκοπᾹς ἕνα κλίµα βεβαιότητας ἐπι κρα -
τοῦσε στόν ἐκκλησιαστικό χῶρο, ὅτι οἱ
καταστάσεις εἶναι εὐοίωνες καί ἡ λύ ση
βρίσκεται ἐγγύς. Τά ἐκκλησιαστικά ἔν -
τυπα, οἱ ἐπίσκοποι, ἀκόµα καί τό ἱερα -
τεῖο προσδοκοῦσαν πλέον τήν λύση στό
πολυχρόνιο πρόβληµα πού τόσο ταλαι -
πώρησε τήν Ἐκκλησία. Ὅλοι µιλοῦσαν
γιά πολύ εὐνοϊκό κλίµα καί ὑποστήρι-
ζαν ὅτι ἦλθε ἡ ὥρα νά λυθεῖ, ἔστω καί
τόσο ἀργά, τό ἐκκλησιαστικό ζήτηµα.   

Στήν πράξη ὅµως τά πράγµατα δέν
ἐξελίχθηκαν ἔτσι ὥστε νά ἐκπληρωθοῦν

οἱ ἐπαγγελίες περί ἀποκαταστάσεως τοῦ
ἈττικᾹς Νικοδήµου. Μέ τήν ἀνάρρηση
τοῦ Ἱερωνύµου στόν ἀρχιεπισκοπικό
θρόνο ἤδη ὑπᾹρχε τριετής τοποτηρη-
τεία στή µητρόπολη ἈττικᾹς. Ὁ φόβος
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Χριστοδούλου νά
δικάσει τόν Παντελεήµονα καί νά δώσει
τελειωτική λύση στή µητρόπολη Ἀττι -
κᾹς διαιώνιζε (τελείως παράνοµα κατά
τούς Κανόνες τᾹς Ἐκκλησίας µας) τό
προσωρινό σύστηµα διοίκησης, τήν το-
ποτηρητεία. Ἀπό τόν Φεβρουάριο τοῦ
2008 (πού ἀνέβηκε ὁ Ἱερώνυµος στό
θρόνο τῶν Ἀθηνῶν) µέχρι τόν Ἰούνιο
τοῦ ἴδιου ἔτους ὁ Παντελεήµων ἀγω-
νιζόταν σέ τρία ἐπίπεδα:

Α) νά κατορθώσει νά ἀλλάξει τήν
ἀπόφαση τοῦ Ἐφετείου (πού δίκασε σέ
πρῶτο βαθµό, γιά τήν ὑπεξαίρεση στή
Μονή τοῦ Ἁγίου Ἐφραίµ) στό δευτερο-
βάθµιο Ἐφετεῖο ἄν ὄχι σέ ἀθωωτική,
τουλάχιστον σέ µετατροπή τᾹς ποινᾹς
ἀπό κακούργηµα σέ πληµµέληµα.

Β) νά ἀκυρώσει στό Σ.τ.Ε. τήν ἀπό -
φα ση τᾹς Συνόδου πού τόν κήρυξε ἔκ -
πτωτο τοῦ θρόνου (µετά ἀπό προηγού -
µενη ἑξάµηνη διαθεσιµότητα) µέ τή βο-
ήθεια τοῦ Νόµου τοῦ Κακλαµάνη καί

Γ) µέ τή χρήση τοῦ ἔκκλητου στό Οἰ -
κουµενικό Πατριαρχεῖο καί τή συνδρο -
µή του νά πετύχει ἐκκλησιαστική δίκη
(στήν ὁποία πίστευε ὅτι, λόγῳ τοῦ φι-
λαδέλφου τῶν ἀδελφῶν ἐπισκόπων καί
ἄλλων ἰσορροπιῶν τρόµου στήν ἱεραρ -
χία, θά ἀθωωνόταν). Πράγµατι, ἡ Πατρι -
αρχική Σύνοδος ζήτησε ἀπό τή Σύνοδο
τᾹς ἙλλαδικᾹς Ἐκκλησίας νά δικαστεῖ
ἐκ κλησιαστικά.

Στίς 20-6-2008 ὅµως, ὅπως ξανα-
είπαµε, καταδικάστηκε ὁ Παντελεήµων
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σέ β΄ βαθµό ἀπό τό Πενταµελές Ἐφε-
τεῖο σέ 6 χρόνια κάθειρξη (θεωρήθηκε
ἡ ὑπεξαίρεση τῶν χρηµάτων κακουργη -
µατική πράξη) καί µπᾹκε στή φυλακή. 

Τή στιγµή αὐτή ἔπρεπε πιά νά κλείσει
τό θέµα τοῦ Παντελεήµονα σέ σχέση µέ
τήν Ἀττική (ἤδη εἶχε καθυστερήσει τρα -
γικά). Οἱ συγκεκριµένες κινήσεις ἀπό
τήν διοίκηση τᾹς Ἐκκλησίας θά ἔπρεπε
νά ἦταν: 

α) Νά ἔπαιρνε ἡ Ἐκκλησία ὅλο τό
ὑλικό τᾹς δικογραφίας (τό πιό πολύ ἦταν
ἤδη στά χέρια της) καί νά συγκαλέσει,
ἔστω τό σο καθυστερηµένα, ἐκκλησια-
στικό δικαστήριο κατά τοῦ Παντελεή-
µονα (ὁπότε καί τήν ἀπαίτηση τῶν Κα -
νόνων θά ἐκ πλήρωνε καί τήν προτροπή
τοῦ Πατριαρ χείου, πού ἐνεπλάκη ἐπει-
δή ὁ Χριστόδουλος δέν κίνησε τίς κα-
νονικές διαδικασίες ἐναντίον του). Ἡ
παραποµπή θά ἦταν µέ αἴτηµα τήν καθ-
αίρεση (λόγῳ τοῦ κακουργηµατικοῦ
χαρακτή ρα τῶν πράξεων τοῦ µητροπο -
λίτη). β) Μετά τήν καθαίρεση νά ζη τοῦσε
ἡ Σύνοδος ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παι δείας
(ὅπως ὁ Καταστατικός Χάρ της τᾹς Ἐκ -
κλησίας προβλέπει σ’ αὐτές τίς περι-
πτώσεις) νά βγεῖ τό Προεδρικό ∆ιάτα -
γµα ἐκπτώσεως τοῦ µητροπολίτη Παν-
τελεήµονα. γ) Πλέον δέν ὑπᾹρχε λόγος
παραµονᾹς τᾹς τοποτηρητείας καί µπο-
ροῦσε νά λυθεῖ τελικά (ἀφοῦ προη γή -
θηκαν τόσες ὑπο σχέ σεις) τό θέµα τᾹς
ἈττικᾹς µέ τήν τοποθέτηση τοῦ µητρο-
πολίτη Νικοδήµου. (Τό ἐπιτίµιο δέν
ἀποτελοῦσε πρόβληµα, ἀφοῦ πλᾹθος ἱε-
ραρχῶν ἀµφισβητοῦσαν τήν κανονικό -
τη τά του. Μποροῦσε λοι πόν ἁπλά νά
ἀρθεῖ).

∆υστυχῶς, τό ἐκκλησιαστικό δράµα

µέ τήν µητρόπολη ἈττικᾹς δέν ἔληξε.
Ὁ Παντελεήµων ἄσκησε ἀναίρεση κα-
τά τᾹς ἀποφάσεως τοῦ Ἐφετείου στόν
Ἄρειο Πάγο, ἀφήνοντας ψευδαισθήσεις
γιά δικαίωσή του (κυρίως µιά ἀκόµα
πρό φαση) στή διοίκηση τᾹς Ἐκκλησίας
καί σέ πολλούς φίλους του ἱεράρχες πού
τόν ὑποστήριζαν. Ἐπελέγη λοιπόν καί
πάλι ἡ ἀναβολή τᾹς λύσης καί ἡ διαι ώ -
νιση τοῦ χρονίζοντος θέµατος. Ἔκρι-
ναν ὅτι ἔπρεπε νά περιµένουν τήν ἐκδί -
καση στόν Ἄρειο Πάγο γιά νά κινηθοῦν
γιά τά περαιτέρω. Ἔτσι, ἡ λύση τοῦ θέ-
µατος τᾹς ἈττικᾹς πᾹρε µιά πολύµηνη
παράταση (δεδοµένου ὅτι ἡ ἀπόφαση
τοῦ Ἀρείου Πάγου βγᾹκε τόν Μάρτιο
τοῦ 2009).

Κατά τή διάρκεια ὅλων αὐτῶν τῶν
µηνῶν τό παρασκήνιο γιά τήν µητρόπο -
λη ἈττικᾹς καί γιά τή διαδοχή ἐξελισ-
σόταν συστηµατικά. Τό παράξενο εἶναι
ὅτι ἐνῶ παρέµενε τό εὐ νοϊκό κλίµα γιά
τόν ἈττικᾹς Νικόδηµο, τήν ἴδια στιγµή
ἄρχισε µιά φηµολογία γιά τό ποιός θά
ἐκ λεγεῖ καί θά καταλάβει τήν µητρόπο-
λή ἈττικᾹς. Σταδιακά, ἡ φηµολογία µε -
τατράπηκε σέ βεβαιότη τα ὅτι ἄλλο πρό -
σωπο θά καταλάβει τήν µητρόπολη
ἈττικᾹς καί ἀπό τόν «τιµωρηµένο» µη -
τροπολίτη Νικόδηµο ἁ πλά θά ἀρθεῖ τό
«ἐπιτίµιο τᾹς ἀκοινωνησίας». 

Στή ∆ιαρκᾹ Ἱερά Σύνοδο (∆ΙΣ) ὁ Ἀρ -
χιεπίσκοπος Ἱερώνυµος ἔφερε τό θέµα
τᾹς ἄρσεως τοῦ ἐπιτιµίου τᾹς ἀκοινωνη -
σίας µέ εἰσηγητή τόν Ζακύνθου Χρυσό-
στοµο! Θετική (;) ἦταν ἡ εἰσήγηση τοῦ
Ζακύνθου (µέ τήν ἔννοια µόνο τᾹς ἄρ-
σεως τᾹς ποινᾹς καί τίποτε παραπέ ρα).
(Βλέπε ἄρθρο: ἹἹσσττοορριικκήή  κκίίννηησσηη  ἹἹεε    ρρώώ  --
ννυυµµοουυ--ἜἜφφεερρεε  σσττήή  ∆∆ΙΙΣΣ  ττόό  θθέέµµαα  ἄἄρρσσηηςς
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ττᾹᾹςς  ἀἀκκοοιιννωωννηησσίίααςς  ττοοῦῦ  ΝΝιικκόόδδηηµµοουυ--ἈἈππόό  --
φφαασσηη  ἀἀππόό  ττήήνν  ἹἹεερρααρρχχίίαα, Ecclesia News,
9-5-2008) Ἔτσι ἡ Ἱερά Σύνοδος «ἀπο-
φάσισε νά ἄρει τό ἐπιτίµιο γιά λόγους
φιλανθρωπίας, χωρίς ὅµως νά ἔχει ἀνα-
δροµική ἰσχύ. ∆έν θά µπορεῖ ὁ ἱεράρ χης
νά διεκδικήσει τήν παλαιότερη θέση
του» (18-5-2008, ἄρθρο: ΣΣυυµµφφωωννίίαα  σσττήήνν
ΠΠρράάξξηη,,  τᾹς ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΠΟΥ ΤΣΑ ΚΗ).
Τελικά ὅµως ἡ ∆ΙΣ παρέπεµ ψε τό θέµα
στή ἐρχοµένη Ἱεραρχία (πέντε µᾹνες,
δηλαδή, µετά, τόν Ὀκτώ βριο). 

Τόν Ὀκτώβριο, 33 µητροπολίτες ἔφε -
ραν ὑπογεγραµµένο χαρτί στήν Ἱεραρ -
χία γιά ἄρση τοῦ ἐπιτιµίου τοῦ µητροπο -
λίτη ἈττικᾹς Νικόδηµου. Τό κείµενο
ἔγραφε:

«Ὡς ἀπόδειξιν τᾹς ἐν Κυρίῳ ἑνότη -
τος τῶν µελῶν τᾹς ΣεπτᾹς Ἱεραρχίας
τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος, παρέχον-
τες ὑπόδειγµα µιµήσεως τοῖς ὑφ’ ἡµῶν
ποιµαινοµένοις, οἱ κάτωθι ὑπογραφόµε -
νοι Μητροπολίται, µέλη τοῦ σώµατος
ΑὐτᾹς, τῇ φιλανθρωπί τοῦ Κυρίου
ἡµῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ χρώµενοι καί τό
γᾹρας αἰδούµενοι, εὐλαβῶς αἰτούµεθα
τήν ἄρσιν τοῦ ἐπιβληθέντος ἐπιτιµίου
ἀκοινωνησίας εἰς τόν Μητροπολίτην κ.
Νικόδηµον Γκατζιρούλην». Τό κείµενο
ὑπέγραψαν οἱ: 1.ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΙΑΣ
Κοσµς, 2. ΑΡΓΟΛΙ∆ΟΣ Ἰάκωβος, 3.
ΑΡΤΗΣ Ἰγνάτιος, 4. ΓΟΡΤΥΝΟΣ Ἱερε -
µίας, 5. ∆ΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ Ἀνδρέας,
6. Ε∆ΕΣΣΗΣ Ἰωήλ, 7. ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ
Βα σίλειος, 8. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Χρυσόστοµος, 9. ΖΑΚΥΝΘΟΥ Χρυ-
σόστοµος, 10. ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙ∆ΟΣ Κύριλ-
λος, 11. ΘΗΒΩΝ Γεώργιος, 12. ΘΗΡΑΣ
Ἐπιφάνιος, 13. ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Σερα φείµ,
14. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Σεραφείµ, 15. ΚΙ -

ΤΡΟΥΣ Ἀγαθόνικος, 16. ΚΥΘΗΡΩΝ
Σε ραφείµ, 17. ΛΕΥΚΑ∆ΟΣ Θεόφιλος,
18. ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ Νικόλαος, 19. ΜΟ -
ΝΕΜ ΒΑΣΙΑΣ Εὐστάθιος, 20. ΝΑΥΠΑ-
ΚΤΟΥ Ἱερόθεος, 21. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
Βαρ νάβας, 22. Ν. ΚΡΗΝΗΣ Προκόπιος,
23. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Συµεών, 24. ΝΙΚΟ -
ΠΟ ΛΕΩΣ Μελέτιος, 25. ΠΑΡΑΜΥΘΙ -
ΑΣ Τίτος, 26. ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ Καλλίνι-
κος, 27. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σεραφείµ, 28. ΣΙ -
ΣΑΝΙΟΥ Παύλος, 29. ΣΤΑΓΩΝ Σερα-
φείµ, 30. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Χρυσόστοµος,
31. Υ∆ΡΑΣ Ἐφραίµ, 32. ΦΘΙΩΤΙ∆ΟΣ
Νικόλαος, 33. ΦΛΩΡΙΝΗΣ Θεόκλητος.

Μέ βάση τόν Κανονισµό λειτουργίας
τᾹς Συνόδου τᾹς Ἱεραρχίας ἔπρεπε τό
θέµα νά συζητηθεῖ καί νά ληφθεῖ ἀπόφα -
ση. Τό θέµα ὅµως εἰσήχθη στό τέλος
τᾹς τέταρτης καί τελευταίας συνεδρίας
τᾹς Συνόδου τᾹς Ἱεραρχίας καί ἐκδόθη-
κε γιά τό θέµα αὐτό τό παρακάτω Ἀνα-
κοινωθέν:

««ΤΤέέττααρρττηη  τταακκττιικκήή  ΣΣυυννεεδδρρίίαα  
ττᾹᾹςς  ἹἹεερρςς  ΣΣυυννόόδδοουυ  ττᾹᾹςς

ἹἹεερρααρρχχίίααςς  ττᾹᾹςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  ττᾹᾹςς  ἙἙλλλλάάδδοοςς
ΣυνᾹλθε σήµερα Σάββατο, 4 Ὀκτω-

βρίου 2008, στήν τετάρτη τακτική Συνε-
δρία Της ἡ Ἱερά Σύνοδος τᾹς Ἱεραρχίας
τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος...

Κατά τήν διάρκεια τᾹς σηµερινᾹς
Συνεδριάσεως παρεδόθη στόν Μακαρι -
ώ τατο Ἀρχιεπίσκοπο πρόταση ὑπογε-
γραµµένη ἀπό 33 Σεβασµιώτατους Μη -
τροπολίτες, οἱ οποῖοι, βάσει τοῦ Κανο-
νισµοῦ 1/1977 «Περί Ἐργασιών τᾹς Ἱε-
ρς Συνόδου τᾹς Ἱεραρχίας» (Φ.Ε.Κ.
275/τ.Α´/23.9.1977), ζητοῦσαν νά ἔλθει
πρός συζήτηση τό θέµα τᾹς ἄρσεως τοῦ
ἐπιτιµίου τᾹς ἀκοινωνησίας ἀπό τόν Σε-
βασµιώτατο Μητροπολίτη κ. Νικόδηµο
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Γκατζιρούλη. Μετά ἀπό συζήτηση ἀπό
τήν Ἱερά Σύνοδο τᾹς Ἱεραρχίας ἐνεκρί -
θη ὅπως εἰσηγηθεῖ ὁ Σεβασµιώτατος
Μη  τροπολίτης Ζακύνθου κ. Χρυσόστο-
µος τό θέµα στήν ἀµέσως ἑπόµενη σύγ -
κληση τᾹς Ἱερς Συνόδου τᾹς Ἱεραρ -
χίας τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος....».

Μέ τόν τρόπο αὐτό ἔγινε δεύτερη µε-
τάθεση τᾹς λύσης τοῦ θέµατος τουλάχι-
στον ἕνα χρόνο µετά (τόν ἑπόµενο Ὀ -
κτώβριο, πού θά ἦταν ἡ ἑπόµενη τακτι-
κή συνεδρίαση τᾹς Ἱεραρχίας). Καί πά-
λι τό θέµα σκάλωσε στόν κίνδυνο (!)
τᾹς ἐπαναφορς τοῦ ἈττικᾹς Νικοδή-
µου µετά τήν ἄρση τοῦ ἐπιτιµίου. Τό
παρακάτω δηµοσίευµα τό ἀναφέρει ρη-
τά: «Αὐτό τό ὁποῖο ἀνέκοψε τήν Ἱεραρ -
χία καί δέν ἔλαβε ἀπόφαση σήµερα,
ἦταν ὁ φόβος τᾹς σύνδεσης τᾹς ἄρσης
τοῦ ἐπιτιµίου µέ τήν ἐπαναφορά τοῦ κ.
Νικοδήµου στήν Μητρόπολη ἈττικᾹς,
κάτι τό ὁποῖο τουλάχιστον ὁ Ἀρχιε πί -
σκοπος δέν ἔδειξε νά ἐπιθυµεῖ». (A -
men.gr, 4-10-2008).

Τό ἑπόµενο γεγονός πού προκάλεσε
σεισµό µέσα καί ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία
ἦταν ἡ ἀθώωση τοῦ Παντελεήµονα ἀπό
τό Πρωτοβάθµιο Συνοδικό ∆ικαστήριο
(στίς 9-3-2009), πού ἐσπευσµένα συγ -
κλήθηκε παραµονές τᾹς ἀπόφασης τοῦ
Ἀρείου Πάγου γιά νά προλάβει τά χειρό -
τερα γι’ αὐτόν. Παρά τίς ἔντονες ἀντιρ -
ρήσεις τοῦ Προέδρου τοῦ ∆ικαστηρίου
Νικοπόλεως Μελετίου, τόσο ὡς πρός
τήν διαδικασία ὅσο καί ὡς πρός τήν
οὐσία, τελικά, µέ συνοπτικές διαδικα -
σίες, µέσα σέ τρεῖς συνεδριάσεις, οἱ µη -
τροπολίτες κατά πλειοψηφία (7 ἔναντι
5 ψήφων) ἔκριναν ὅτι τό θέµα πρέπει νά
τεθεῖ στό Ἀρχεῖο. Τά ὀνόµατα τῶν 7 ἱε -

ραρχῶν πού προέκριναν ὅτι ὁ ὀγκωδέ-
στατος φάκελος µέ κακουργηµατικές
πράξεις πρέπει νά µπεῖ στό Ἀρχεῖο ἦταν
οἱ: Ἱερισσοῦ, Μηθύµνης, Φωκίδος, ∆ι -
δυ µοτείχου, Μυτιλήνης, Λαρίσης, Νέας
Ἰωνίας, ἐνῶ τήν παραποµπή του σέ δίκη
ζήτησαν οἱ: Νικοπόλεως, Ἀργολίδος,
Ἄρ της, Μαντινείας, Κίτρους. Μάλιστα,
ἕνας ἀπό τούς ἱεράρχες, µέλος τοῦ δικα -
στηρίου, βγᾹκε ἀπό τήν αἴθουσα περι -
χαρής λέγοντας: «τόν ἀθωώσαµε» (ΤΟ
ΒΗΜΑ 11-3-2009). ΒγᾹ κε ἀπόφαση χω -
ρίς κἄν νά ἀναγνωσθοῦν ὀγκωδέστατοι
φάκελοι (ἡ ἴδια ἡ διοί κη ση τᾹς Ἐκκλη -
σίας τούς ζήτησε γιά τά κατ’ αὐτήν) µέ
πλούσιο ἐνοχοποιητικό ὑλικό, πού ὁδή -
γησε τελικά τόν Παντελεήµονα στή φυ-
λακή. Παραθεωρήθηκε ἐπίσης καί ὅλο
τό ἀνακριτικό ἔργο τοῦ Καρυστίας Σε -
ραφείµ. Γράφει ἡ «Α» (11-3-2009):

«Νά σηµειωθεῖ ἐπίσης ὅτι ἡ Ἱερά
Σύν οδος µέ τήν ἀπόφασή της «ἄδεια-
σε» τόν ἁρµόδιο ἐκκλησιαστικό ἀνακρι -
τή Μητροπολίτη Καρυστίας Σερα φείµ,
ὁ ὁποῖος στό πόρισµά του πρότεινε τήν
παραποµπή τοῦ ἈττικᾹς Παντελεήµονα
στό Συνοδικό ∆ικαστήριο γιά τέσσερα
ἀδι κήµατα (σ.σ. ὑπεξαίρεση χρηµάτων
ἀπό τή Μονή Ὁσίου Ἐφραίµ, συµµετοχή
σέ ὑπεράκτια ἑταιρεία, δια τήρηση τρα -
πεζικῶν λογαριασµῶν µέ µε γάλα ποσά
καί σκανδαλισµός τῶν πιστῶν). Ἡ ἀθω -
ωτική ἀπόφαση τᾹς ∆ΙΣ, ὅπως καί ἡ ἴδια
παραδέχεται, «ἀφορ µόνον σέ οἰκονο-
µικά ζητήµατα πού ἔχουν ἀνακύψει µε -
ταξύ τοῦ Σεβασµιω τάτου Μητροπολί -
του κ. Παντελεήµονος καί τᾹς Ἱερς
ΜονᾹς Εὐαγγελισµοῦ τᾹς Θεοτόκου
Νέας Μάκρης καί ὄχι σέ ἄλλες κρίσιµες
παραµέτρους τοῦ θέµατος».
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Ἡ ἐπιπόλαιη αὐτή ἀπόφαση τοῦ Πρω-
τοβάθµιου Συνοδικοῦ ∆ικαστηρίου εἰσ -
έ πραξε τά εἰρωνικά σχόλια τοῦ τύπου:

««ἈἈππόό  ττόόνν  ΚΚοορρυυδδααλλλλόό  θθάά  δδιιοοιικκεεῖῖ  ττήή
ΜΜηηττρρόόπποολληη  ἈἈττττιικκᾹᾹςς...

Τοῦ Νίκου Παπαχρήστου
Οἱ σιδερένιες πόρτες τῶν φυλακῶν

Κορυδαλλοῦ «κρατοῦν» -ἀκόµα- τόν
ἔκ πτωτο µητροπολίτη Παντελεήµονα
Μπεζενίτη, ὁ ὁποῖος ἐκτίει ποινή ἑξαε-
τοῦς κάθειρξης γιά τήν ὑπεξαίρεση περί -
που 160.000 εὑρώ ἀπό τή Μονή Ὁσίου
Ἐφραίµ. Ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος, ὅ -
µως, ἀποφάσισε νά ἀνοίξει τόν δρόµο
γιά τήν ἐπιστροφή του στόν µητροπολι -
τι κό θρόνο τᾹς ἈττικᾹς...» (ΚΑΘΗΜΕ -
ΡΙ ΝΗ 11-03-2009). 
««ΑΑΛΛΛΛΗΗ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΠΠΑΑΓΓΚΚΟΟΣΣΜΜΙΙΑΑ

ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟΤΤΥΥΠΠΙΙΑΑ  
ΑΑΘΘΩΩΟΟΣΣ  ΜΜΕΕΝΝ,,  ΕΕΝΝΟΟΧΧΟΟΣΣ  ∆∆ΕΕ!!!!

...ΑΘΩΟΣ ἀπο τήν Ἐκκλησιαστική
∆ικαιοσύνη καί ΕΝΟΧΟΣ ἀπο τήν  
Κο σµική!!» (skeftomasteellhnika.blog -
spot.com, 11-3-2009)

Τό πιό τραγελαφικό εἶναι ὅτι άφοῦ
τό Συνοδικό ∆ικαστήριο «ἔθεσε τήν κα-
νονική ὑπόθεση στό Ἀρχεῖο», ἔπρεπε ἡ
∆ΙΣ (οἱ ἴδιοι αὐτοί 12 µητροπολίτες µαζί
µέ τόν Ἀρχιεπίσκοπο) νά καταργήσει
τήν τοποτηρητεία στήν Ἀττική καί νά
ζητήσει ἀπό τό Ὑπουργεῖο Παιδείας νά
ἐκδώσει Προεδρικό ∆ιάταγµα πού θά
ἐπαναφέρει τόν Παντελεήµονα στή Μη -
τρόπολη ἈττικᾹς (ἐνῶ ἐκεῖνος βρί σκε -
ται στόν Κορυδαλλό γιά κακούργη µα)!

Τήν ἀπόφασή του τό δικαστήριο τήν
ἀνακοίνωσε στή ∆ΙΣ τήν ἑπόµενη µέρα.
∆εῖτε τό ἀνακοινωθέν:

«∆∆εεύύττεερρηη  ΣΣυυννεεδδρρίίαα  ττηηςς  ∆∆..ΙΙ..ΣΣ..
γγιιάά  ττόό  µµᾹᾹνναα  ΜΜάάρρττιιοο

(10/3/2009)
ΣυνᾹλθε σήµερα Τρίτη, 10 Μαρτίου

2009, στήν δεύτερη Συνεδρία Της ἡ ∆ι -
αρ κής Ἱερά Σύνοδος τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς
Ἑλλάδος,...

Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης
Νι κοπόλεως καί Πρεβέζης κ. Μελέτιος,
Ἀντιπρόεδρος τᾹς ∆ιαρκοῦς Ἱερς Συν -
όδου, καί Πρόεδρος τοῦ Πρωτοβαθµίου
δι’ Ἀρχιερεῖς Συνοδικοῦ ∆ικαστηρίου,
ἐνηµέρωσε τήν ∆ιαρκᾹ Ἱερά Σύνοδο,
ἀναφορικά µέ τήν κανονική ὑπόθεση
τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου πρ.
ἈττικᾹς κ. Παντελεήµονος, ὅτι κατά τήν
χθεσινή ἐν Συµβουλίῳ τρίτη Συνεδρία
τοῦ Πρωτοβαθµίου δι’ Ἀρχιερεῖς Συνο-
δικοῦ ∆ικαστηρίου, πού ἀποτελεῖται
ἀπό τά Μέλη τᾹς ∆ιαρκοῦς Ἱερς Συν -
όδου, πλήν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιε-
πισκόπου κ. Ἱερωνύµου, κατ’ ἐφαρµο-
γήν τοῦ ἄρθρου 146 τοῦ Νόµου 5383/ -
19 32 «Περί Ἐκκλησιαστικῶν ∆ικαστη -
ρίων καί τᾹς πρό Αὐτῶν διαδικασίας»,
τό ∆ικαστήριο, ἀφοῦ µελέτησε τόν σχε-
τικό ἀνακριτικό φάκελλο, κατέληξε µέ
ψήφους 7 πρός 5 στήν κατά πλειοψηφία
ἀπόφαση ὅτι δέν προκύπτουν ἀπό τόν
φάκελλο ἐπαρκεῖς ἐνδείξεις ἐνοχᾹς κα-
τά τοῦ ἐγκαλουµένου Ἀρχιερέως καί ἔ -
θε σε τήν κανονική ὑπόθεση στό Ἀρχεῖο.

Ἀκολούθησε συζήτηση, στό τέλος
τᾹς ὁποίας ὁ Μακαριώτατος, ἀφοῦ ἐπε -
σήµανε ὅτι δέν µετεῖχε κατά Νόµο στή
σύνθεση τοῦ Πρωτοβαθµίου δι’ Ἀρχιε-
ρεῖς Συνοδικοῦ ∆ικαστηρίου, τόνισε ὅτι
ἡ ἀπόφαση ἀφορ µόνον σέ οἰκονοµι-
κά ζητήµατα πού ἔχουν ἀνακύψει µε-
ταξύ τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολί -
του κ. Παντελεήµονος καί τᾹς Ἱερς
Μο νᾹς Εὐαγγελισµοῦ τᾹς Θεοτόκου
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Νέας Μάκρης καί ὄχι σέ ἄλλες κρίσιµες
παραµέτρους τοῦ θέµατος. Στή συνέχεια
ὁ Ἀρχιεπίσκοπος ὑπογράµµισε, µεταξύ
ἄλλων τήν ἀκράδαντη πίστη του ὅτι «ἡ
ὑπόθεση θά ἔπρεπε νά παραπεµφθεῖ σέ
δίκη, διότι ἔτσι µόνον θά δινόταν ἡ εὐ -
καιρία ἡ ἀλήθεια νά ἀποκαλυφθεῖ µέσα
ἀπό δικαστικές διαδικασίες µέ µαρτυρι -
κές καταθέσεις». Τελειώνοντας, πρό -
τει  νε νά ζητηθεῖ ἄµεσα, καί ἐν ὄψει τᾹς
ἀµετάκλητης ἀπόφασης τοῦ Ἀρείου Πά -
γου, ἡ συνδροµή εἰδηµόνων καί ἐµπεί -
ρων ἐπιστηµόνων γιά τήν ταχεία ἀντιµε -
τώπιση τοῦ ὅλου θέµατος, πού ἔχει ἰδι -
αίτερη βαρύτητα γιά τήν µαρτυρία τᾹς
Ἐκκλησίας στήν κοινωνία. Ἡ πρόταση
τοῦ Μακαριωτάτου ἔγινε ὁµόφωνα ἀπο-
δεκτή ἀπό τήν ∆ιαρκᾹ Ἱερά Σύνοδο...».

Τρεῖς παρατηρήσεις: 
-ἡ ἀθώωση ἀφορ µόνο τό θέµα τᾹς

ΜονᾹς τοῦ Ἁγίου Ἐφραίµ (σηµειωτέον,
ἦταν τό µοναδικό θέµα ἀπό τό ὁποῖο
προ έκυψαν ποινικές εὐθῦνες σέ βαθµό
κακουργήµατος)

-ἡ διαπίστωση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
ὅτι ἔπρεπε νά ἔχει γίνει παραποµπή σέ
κανονική ἐκκλησιαστική δίκη εἶναι σω-
στή (ἔπρεπε νά εἶχε ἀρχίσει τό ἀργότε-
ρο τό 2005 -ἀντί γιά τήν ἑξάµηνη διαθε -
σιµότητα, παρ’ ὅλο ὅτι πλούσια ἐνοχο-
ποιητικά στοιχεῖα ὑπάρχουν καί ὅλη τήν
περίοδο 1998-2005). Ἀλλά καί ἡ φυλά-
κιση τοῦ µητροπολίτου Παντελεήµονα
(Ἰούνιο τοῦ 2008) δέν ἦταν µικρό γε-
γονός γιά νά προχωρήσει γοργά (ἔστω
καί τόσο ἀργά) ἡ ἐκκλησιαστική δίκη.
Ἤδη εἶχαν περάσει ἐννέα µᾹνες ἀπό τή
φυλάκισή του, καί νά τά ἀποτελέσµατα.

-εἰδήµονες γιά τό τί θά γίνει µέ τήν
ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου Πάγου δέν χρειά-

ζονταν. Ἤδη ὁ Νικοπόλεως Μελέτιος
εἶ χε ξεκαθαρίσει τί θά συµβεῖ σέ µιά
ἀπορριπτική πρός τόν Παντελεήµονα
ἀπό φαση τοῦ Ἀρείου Πάγου: ἔπρεπε τό
ἴδιο Πρωτοβάθµιο Συνοδικό ∆ικαστήρ-
ιο (µετά τήν µεµπτή καί τόσο ἐπιπόλαια
ἀπόφαση τᾹς ἀθώωσης) νά τόν κα θαι -
ρέ σει. 

Τήν ἴδια αὐτή πραγµατικότητα διευ-
κρινίζουν καί 23 µητροπολίτες πού
ἔστειλαν διαµαρτυρία γιά τήν ἀθώωση
τοῦ Παντελεήµονα Μπεζενίτη ἀπό τό
Πρωτοβάθµιο Συνοδικό ∆ικαστήριο.
Στό κείµενο αὐτό τονίζουν ὅτι:

-ἡ ἀπόφαση αὐτή τοῦ δικαστηρίου
«µς βρίσκει ἀντιθέτους»

-1) «τό ἐκκλησιαστικό ∆ικαστικό
Συµβούλιο ὤφειλε γιά τήν ἐξαγωγή τᾹς
κρίσεώς του νά ἀναµείνει, ἐφ’ ὅσον µέ -
χρι τώρα αὐτό ἔπραξε, τήν ἀµετάκλητη
ἀπό φαση τοῦ ἀνωτάτου ἀναιρετικοῦ δι-
καστηρίου, γιά νά συνεκτιµήσει τίς ποι-
νικές ἀποφάσεις καί ἔτσι νά προβᾹ σέ
ἀσφαλᾹ καί οὐσιώδη κρίση»,

-2) «θά ἔπρεπε νά παραπεµφθεῖ ὁ
ἐγκαλούµενος σέ κανονική δίκη», γιατί
µέσα στό «κανονικό κατηγορητήριο»
ὑπᾹρχε καί ἡ κατηγορία ὅτι µετεῖχε σέ
«ὑπεράκτιο ἑταιρία»,

-3) στόν ἰσχύοντα νόµο τῶν Ἐκκλη -
σιαστικῶν ∆ικαστηρίων (Ν. 5383/1932)
καί µέ «τήν ἰσχύ τᾹς διατάξεως τοῦ ἄρ-
θρου 160 µέ τήν ὁποία ἐπί ἐπιβληθείσης
δι’ ἀµετακλήτου ποινικᾹς ἀποφάσεως
ἐγ κληµατικᾹς ποινᾹς ἐπιβάλλεται ἀπό
τό ἁρµόδιο ἐκκλησιαστικό δικαστήριο
ἡ καθαίρεση τοῦ καταδικασθέντος χω -
ρίς ἄλλη διαδικασία». Ἄν λοιπόν ὁ Ἄρει -
ος Πάγος ἀπορρίψει τήν ἀναίρεση τοῦ
Παντελεήµονα, πρέπει ὑποχρεωτικά νά
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καθαιρεθεῖ. Ἄν οἱ δικαστές ἐπικαλε-
στοῦν τήν ἀθωωτική ἀπόφαση ὑπέχουν
ποινικές εὐθῦνες γιά παράβαση καθή-
κοντος.

Τά ὀνόµατα τῶν 23 µητροπολιτῶν
πού διαµαρτυρήθηκαν γιά τήν ἀθωωτι-
κή ἀπόφαση τοῦ Πρωτοβαθµίου Συνο-
δικοῦ ∆ικαστηρίου ἦταν οἱ: 1. ΑΙΤΩ -
ΛΟ ΑΚΑΡΝΙΑΣ Κοσµς, 2. ΑΡΤΗΣ Ἰγ -
νάτιος, 3. ΓΟΡΤΥΝΟΣ Ἱερεµίας, 4. ∆Η -
ΜΗΤΡΙΑ∆ΟΣ Ἰγνάτιος, 5. ∆ΡΥΪΝΟΥ -
ΠΟΛΕΩΣ Ἀνδρέας, 6. ΓΟΥΜΕΝΙΣ -
ΣΗΣ ∆ηµήτριος, 7. Ε∆ΕΣΣΗΣ Ἰωήλ, 8.
ΘΗ ΒΩΝ Γεώργιος, 9. ΘΗΡΑΣ Ἐπιφά-
νιος, 10. ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ Σεραφείµ, 11.
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Σεραφείµ, 12. ΚΥΘΗ -
ΡΩΝ Σεραφείµ, 13. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ Ἀλέ-
ξανδρος, 14. ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Ἱερόθεος,
15. Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ Συµεών, 16. ΠΑΡΟ -
ΝΑ ΞΙΑΣ Καλλίνικος, 17. ΠΑΤΡΩΝ
Χρυ σόστοµος, 18. ΠΕΙΡΑΙΩΣ Σερα -
φείµ, 19. ΣΑΜΟΥ Εὐσέβιος, 20. ΣΙΣΑ -
ΝΙΟΥ Παῦλος, 21. ΣΤΑΓΩΝ Σερα φείµ,
22. Υ∆ΡΑΣ Ἐφραίµ, 23. ΦΛΩΡΙΝΗΣ
Θεό κλητος.

ὙπᾹρξαν ἐπίσης καί διαµαρτυρίες
ἐπί µέρους µητροπολιτῶν. 

Οἱ φόβοι ὅλων ὅτι θά ἐξευτελιστοῦν
ὅσοι ψήφισαν στό Συνοδικό ∆ικαστή -
ριο τήν ἀθώωση τοῦ Παντελεήµονα ἐπι-
βεβαιώθηκαν µέ τήν ἀπόφαση τοῦ Ἀρεί -
ου Πάγου πού ἦταν πράγµατι ἀπορρι -
πτική γι’ αὐτόν. ∆εῖτε τό δηµοσίευµα
ἀπό τό http://www.protothema.gr, 19-
3- 2009:

««ΠΠρρόόςς  κκααθθααίίρρεεσσηη  ὁὁ  ΠΠααννττεελλεεήήµµωωνν;;
ττᾹᾹςς  ΒΒαασσιιλλιικκᾹᾹςς  ΚΚόόκκκκααλληη

Ἔχασε τή δικαστική µάχη στόν Ἄ -
ρειο Πάγο ὁ µητροπολίτης, πρώην Ἀττι -
κᾹς, Παντελεήµων. Τό Ἀνώτατο ∆ικα-

στήριο κάνοντας δεκτή τήν πρόταση
τοῦ ἀντεισαγγελέα Γ. Χρυσοῦ ἀπέρρι-
ψε τήν αἴτηση τοῦ µητροπολίτη γιά
ἀναίρεση τᾹς ἀπόφασης τοῦ πενταµε-
λοῦς ἐφετείου τᾹς Ἀθήνας, µέ τήν ὁποία
ὁ κ. Παντελεήµων καταδικάστηκε  σέ
κάθειρξη ἕξι ἐτῶν γιά ὑπεξαίρεση κατ’
ἐξακολούθηση ἀπό τή µονή τοῦ Ὁσίου
Ἐφραίµ. 

Μετά τήν ἐξέλιξη αὐτή ἡ Ἱερά Σύνο-
δος εἶναι ὑποχρεωµένη νά προχωρήσει
στήν καθαίρεση τοῦ µητροπολίτη. Πρίν,
ὅµως, ἀπό περίπου µιά ἑβδοµάδα ἡ Ἱε-
ρά Σύνοδος µέ ἀπόφασή της εἶχε ἀθω -
ώσει τόν κ. Παντελεήµονα µέ ψήφους 7
ἔναντι 5 µέ τό σκεπτικό ὅτι δέν ὑφίσταν-
ται ἐπαρκᾹ ἀποδεικτικά στοιχεῖα γιά κα-
ταδίκη του.  

Ἡ ἀναίρεση ζητήθηκε ἀπό τόν
πρώην µητροπολίτη ἈττικᾹς, ὁ ὁποῖος
ἐκτίει τήν ποινή του στίς φυλακές Κο-
ρυδαλλοῦ,...».

Πράγµατι, στίς 14-5-2009 ∆ελτίο τύ -
που τᾹς Συνόδου ἀνακοίνωνε ὅτι τό
Συνοδικό ∆ικαστήριο καθαίρεσε τόν
Παντελεήµονα Μπεζενίτη καί τόν ἐπα-
νέφερε στήν τάξη τῶν µοναχῶν:

««ΙΙΕΕΡΡΑΑ  ΣΣΥΥΝΝΟΟ∆∆ΟΟΣΣ
ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΚΚΚΚΛΛΗΗΣΣΙΙΑΑΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΟΟΣΣ

Ἀθήνα 14 Μαΐου 2009
∆∆ΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ

ΣυνᾹλθε σήµερα Πέµπτη, 14 Μαΐου
2009, σέ Συνεδρία τό Πρωτοβάθµιο δι’
Ἀρχιερεῖς Συνοδικό ∆ικαστήριο, συγ -
κρο τούµενο ἐκ τῶν Σεβασµιωτάτων Μη-
τροπολιτῶν: Νικοπόλεως καί Πρεβέζης
κ. Μελετίου, ὡς Προέδρου, Ἱερισσοῦ,
Ἁγίου Ὅρους καί Ἀρδαµερίου κ. Νικο -
δήµου, Μαντινείας καί Κυνουρίας κ.
Ἀλεξάνδρου, Μηθύµνης κ. Χρυσοστό -
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µου, Ἀργολίδος κ. Ἰακώβου, Κίτρους
καί Κατερίνης κ. Ἀγαθονίκου, Φωκίδος
κ. Ἀθηναγόρου, Μυτιλήνης, Ἐρεσσοῦ
καί Πλωµαρίου κ. Ἰακώβου, Ἄρτης κ.
Ἰγνατίου, Γουµενίσσης, Ἀξιουπόλεως
καί Πολυκάστρου κ. ∆ηµητρίου, εἰς
ἀντι κατάσταση τοῦ κωλυοµένου νά πα-
ραστεῖ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου
∆ιδυµοτείχου καί Ὀρεστιάδος κ. Νικη -
φόρου, Λαρίσης καί Τυρνάβου κ. Ἰγ να -
τίου καί Νέας Ἰωνίας καί Φιλαδελφείας
κ. Κωνσταντίνου, κατόπιν τοῦ ὑπ’ ἀ -
ριθµ. 1857/6.5.2009 ἐγγράφου τοῦ Εἰ -
σαγγελέως τοῦ Ἀρείου Πάγου, διά τοῦ
ὁποίου διαβίβασε στήν Ἱερά Σύνοδο τήν
ὑπ’ ἀριθµ. 778/2009 ἀµετάκλητη ἀπό -
φα ση τοῦ Στ΄ Ποινικοῦ Τµήµατος τοῦ
Ἀρείου Πάγου, ἐπί τᾹς ὑποθέσεως τοῦ
Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου πρώην
ἈττικᾹς κ. Παντελεήµονος, σύµφωνα
µέ τίς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 160 τοῦ
Νόµου 5383/1932 «Περί Ἐκκλησια-
στικῶν ∆ικαστηρίων καί τᾹς πρό Αὐτῶν
διαδικασίας».

Τό Πρωτοβάθµιο δι’ Ἀρχιερεῖς Συνο-
δικό ∆ικαστήριο, ἐφαρµόζοντας τό ὡς
ἄνω ἄρθρο τοῦ Νόµου 5383/1932 «Πε-
ρί Ἐκκλησιαστικῶν ∆ικαστηρίων καί
τᾹς πρό Αὐτῶν διαδικασίας», ὑπέβαλε
αὐτόν εἰς Καθαίρεσιν καί ἐπαναφοράν
στήν τάξιν τῶν Μοναχῶν (Ἐκ τοῦ Γρα-
φείου Τύπου τᾹς Ἱερς Συνόδου)».

Στό µεταξύ, στό ∆ελτίο τύπου τᾹς
∆ΙΣ τᾹς 4ης-6-2009 ἀναγράφεται ὅτι ἡ
∆ΙΣ ὁριστικοποίησε τά θέµατα τᾹς Ἱερ-
αρχίας τοῦ Ὀκτωβρίου συµπεριλαµβά-
νοντας καί τήν πρόταση γιά ἄρση τοῦ
ἐπιτιµίου τοῦ Νικόδηµου. ∆εῖτέ το:

««∆∆εελλττίίοο  ττύύπποουυ
ΤΤρρίίττηη  ΣΣυυννεεδδρρίίαα  ττᾹᾹςς  ∆∆..ΙΙ..ΣΣ..  

γγιιάά  ττόό  µµήήνναα  ἸἸοούύννιιοο
(4/6/2009)

ΣυνᾹλθε σήµερα Πέµπτη, 4 Ἰουνίου
2009, στήν τρίτη Συνεδρία Της ἡ ∆ιαρ -
κής Ἱερά Σύνοδος τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς
Ἑλλάδος,...

Κατά τήν σηµερινή Συνεδρία...
Ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος ὁριστικο-

ποίησε τά κύρια θέµατα πού θά συζητη -
θοῦν διεξοδικά κατά τίς πέντε Συνεδρίες
τᾹς Ἱερς Συνόδου τᾹς Ἱεραρχίας τᾹς
Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος, ἀπό 5ης ἕως
9ης Ὀκτωβρίου 2009, καί ἔχουν ὡς ἐξᾹς:

1. Λειτουργία τοῦ Συνοδικοῦ Πολι-
τεύµατος.

2. Τρόποι κατηχήσεως τῶν πιστῶν.
3. Θέµατα πού ἀπασχολοῦν τόν Ἐφη -

µεριακό ΚλᾹρο.
4. Ἐκκλησιαστική ∆ικαιοσύνη.
5. Ἐκκλησιαστική Περιουσία.
6. Ποιµαντικές ἐπιπτώσεις ἀπό τήν

ἀποτέφρωση τῶν νεκρῶν.
7. Πρόταση γιά τήν ἄρση τοῦ ἐπι-

τιµίου τᾹς ἀκοινωνησίας στόν Μητρο-
πολίτη κ. Νικόδηµο Γκατζιρούλη...».

Ἤδη ὅµως ἕνα µᾹνα πρίν δηµοσι -
εύµατα πληροφοροῦσαν τήν σαφᾹ πρό -
θεση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύµου νά
διχοτοµήσει τήν µητρόπολη ἈττικᾹς.
Τό θέµα µάλιστα εἶχε προχωρήσει µέχρι
τή Βουλή καί εἶχε τήν ἔγκριση τοῦ τότε
Ὑπουργοῦ Παιδείας καί Θρησκευµά-
των Ἄρη Σπηλιωτόπουλου. ∆εῖτε τά
δηµοσιεύµατα: 
«25-05-2009 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ
««ΣΣππάάεειι»»  σσττάά  δδυυόό  ἡἡ  ΜΜηηττρρόόπποολληη  ἈἈττττιικκᾹᾹςς

Ρεπορτάζ: Κώστας Καντούνης
Ὑπό… διχοτόµηση βρίσκεται ἡ Μη -

τρόπολη ἈττικᾹς, ὕστερα ἀπό τήν ἀπο-
δοχή ἀπό πλευρς ὑπουργείου Παιδείας
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καί Θρησκευµάτων τᾹς πρότασης πού
εἶχε καταθέσει ὁ µακαριστός Ἀρχιεπί -
σκοπος Χριστόδουλος, τήν περίοδο τῶν
«ἱερῶν» σκανδάλων τό 2005.

Τό πλᾹρες σχέδιο, σύµφωνα µέ ἔγκυ -
ρες πληροφορίες, κατατέθηκε στή Βου-
λή τήν Παρασκευή 8 Μαΐου καί ἀνα-
µενόταν νά «περάσει» τή ∆ευτέρα (11
Μαΐου), ὡστόσο οἱ ἐργασίες τοῦ κοινο-
βουλίου ἐν ὄψει εὐρωεκλογῶν τερµα τί -
στηκαν καί ἡ ὑπόθεση πᾹρε παράταση
γιά τά θερινά τµήµατα τᾹς ΒουλᾹς ἤ καί
γιά τά… φθινοπωρινά. Οἱ δυό νέες Μη -
τρο πόλεις πού θά προκύψουν ἀπό τή
διχοτόµηση θά ἔχουν ὡς ἕδρες τήν Κη -
φι σιά καί τό Ἴλιον, καί, ὅπως φαίνεται,
θά τίς χωρίζει τό… φυσικό σύνορο τᾹς
ἐθνικᾹς ὁδοῦ Ἀθηνῶν-Λαµίας».
«23/08/2009 ,ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

......∆∆έέχχθθηηκκεε  ττόόνν  χχωωρριισσµµόό
Σύµφωνα µέ πληροφορίες, ὁ ὑπουρ -

γός Παιδείας καί Θρησκευµάτων Ἄρης
Σπηλιωτόπουλος δέν ἔχει ἀντίρρηση γιά
τή διάσπαση τᾹς ἀχανοῦς Μητρόπολης
ἈττικᾹς σέ δυό Μητροπόλεις, ὅταν τοῦ
ἔβαλε τό θέµα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος...».

Ἐπίσης ἡ ∆ΙΣ τᾹς 27-08-2009 ξεκα -
θαρίζει ὅτι, παρ’ ὅλη τήν πίεση τῶν ὑπο -
θέ σεων τᾹς µητροπόλεως ἈττικᾹς (λό -
γῳ τᾹς ἀδυναµίας τοῦ µεταβατικοῦ καθ-
εστῶτος τᾹς τοποτηρητείας νά λύσει τά
θέµατα), προκρίνεται νά µή δοθεῖ λύση
γιά τήν µητρόπολη ἈττικᾹς στήν Ἱεραρ -
χία τοῦ Ὀκτωβρίου. Καί ἐδῶ πάλι πα-
ράταση γιά τή λύση τοῦ θέµατος. ∆εῖτε
τό ∆ελτίο τύπου τᾹς Συνόδου:

««ἈἈπποοφφάάσσεειιςς  33ηηςς  ΣΣυυννεεδδρρίίααςς  
∆∆ιιααρρκκοοῦῦςς  ἹἹεερρςς  ΣΣυυννόόδδοουυ  

ΣυνᾹλθε σήµερα Πέµπτη, 27 Αὐγού -
στου 2009, στήν τρίτη Συνεδρία Της ἡ

∆ι αρκής Ἱερά Σύνοδος τᾹς Ἐκκλησίας
τᾹς Ἑλλάδος,...

Κατά τήν σηµερινή Συνεδρία:...
Ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος µετά τήν

ὑποβολή ἐγγράφων ἀναφορῶν τοῦ Το-
ποτηρητοῦ τᾹς Ἱερς Μητροπόλεως Ἀτ -
τικᾹς, Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου
Μεσογαίας καί ΛαυρεωτικᾹς κ. Νικο -
λάου, σχετικῶς µέ τήν διαποίµανση αὐ -
τᾹς καί τῶν ἀναφυοµένων προβληµάτων
ἐξ αἰτίας τᾹς πολυετοῦς τοποτηρητείας,
συζήτησε διεξοδικῶς τίς προτάσεις τοῦ
Σεβασµιωτάτου Τοποτηρητοῦ καί συµ -
µε ρίζεται πλήρως τίς ἀνησυχίες του.

Ἐπιθυµεῖ ἄµεσα νά ρυθµισθεῖ αὐτό
τό ἐκκλησιαστικό ζήτηµα ἐπ’ ὠφελεί
τοῦ ποιµνίου τᾹς Ἱερς Μητροπόλεως
ἈττικᾹς, σεβόµενη ὅµως ἀπολύτως τήν
ἀνεξαρτησία τῶν ἐµπλεκοµένων Ἐκ -
κλη σιαστικῶν καί Πολιτειακῶν -∆ικα-
στικῶν Ἀρχῶν καί τέλος θεωρεῖ ὅτι δέν
µπορεῖ ἡ Ἱερά Σύνοδος τᾹς Ἱεραρχίας
νά προβεῖ στήν πλήρωση τᾹς Μητρο -
πόλεως ἈττικᾹς, ἐν ὄψει τᾹς διατάξεως
τᾹς παραγράφου 2 τοῦ ἄρθρου 44 τοῦ
Καταστατικοῦ Χάρτου τᾹς Ἐκκλησίας
τᾹς Ἑλλάδος...».

Συνεχίζεται, λοιπόν, ἡ ἀδυναµία τᾹς
διοίκησης τᾹς Ἐκκλησίας νά λύσει τό
θέµα τᾹς ἈττικᾹς, παρατείνοντας τό κα -
θεστώς τᾹς τοποτηρητείας, ἐνῶ ἀπό τήν
ἄλλη µέσα στόν Αὔγουστο τοῦ 2009
ἐξᾹλθε ἀπό τήν φυλακή ὁ Παντελεήµων
Μπεζενίτης (συµπλήρωσε τό 70ό ἔτος
του καί µέ βάση τό νόµο ὁλοκλήρωσε
τήν παραµονή του στόν Κορυδαλλό) γιά
νά συνεχίζει νά δραστηριοποιεῖται πιό
ἔντονα καί νά περιπλέκει τό ζήτηµα ἀκό-
µα πιό πολύ.

Ἔφτασε, λοιπόν, καί ἡ Σύνοδος τᾹς
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Ἱεραρχίας. Πέντε ὁλόκληρες µέρες συν -
εδρίασε ἡ Ἱεραρχία (ἀπό 12-10-2009
ἕως 16-10-2009), ἔγιναν πλᾹθος ἐκλο -
γές (2 µητροπολιτῶν καί 6 βοηθῶν ἐπι -
σκόπων, πού ἔδωσαν ὅλοι αὐτοί τά µι-
κρά καί µεγάλα µηνύµατα), διαβάστη -
καν 7 εἰσηγήσεις καί ἀκολούθησαν συ -
ζη τήσεις ἐπί τῶν εἰσηγήσεων (σέ κά -
ποιες περιπτώσεις µα κρό τατες µέ πλᾹ -
θος συµµετεχόντων σ’ αὐτές) σέ ποικί -
λα θέµατα καί δέ βρέθηκε ὁ παραµι κρός
χρόνος γιά τή συζήτηση τοῦ θέµατος
τᾹς ἄρσεως τοῦ «ἐπιτιµίου τᾹς ἀκοινω -
νησίας» γιά τόν ἈττικᾹς Νικόδηµο. Γιά
τρίτη φορά, λοιπόν, ἀναβάλλεται ἡ συ -
ζήτησή του.

««∆∆ΕΕΛΛΤΤΙΙΟΟ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΥΥ
ΠΠέέµµππττηη  ΣΣυυννεεδδρρίίαα  ττᾹᾹςς  ἹἹεερρςς  ΣΣυυννόόδδοουυ  ττᾹᾹςς
ἹἹεερρααρρχχίίααςς  ττᾹᾹςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  ττᾹᾹςς  ἙἙλλλλάάδδοοςς

(16/10/2009)
ΣυνᾹλθε σήµερα Παρασκευή, 16 Ὀ -

κτω βρίου 2009, στήν πέµπτη τακτική
Συνεδρία Της ἡ Ἱερά Σύνοδος τᾹς Ἱε -
ραρ χίας τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος,...

...Μετά ἀπό πρόταση τοῦ Μακαριω-
τάτου Προέδρου ἡ Ἱεραρχία ἐπικύρωσε
παλαιοτέρα Ἀπόφαση τᾹς ∆ιαρκοῦς Ἱε-
ρς Συνόδου γιά τήν διχοτόµηση τᾹς
Ἱερς Μητροπόλεως ἈττικᾹς, λόγῳ ποι-
µαντικῶν ἀναγκῶν.

Λόγῳ ἐλλείψεως χρόνου, ἡ Ἱερά Σύν -
οδος τᾹς Ἱεραρχίας ἀποφάσισε τήν µε-
ταφορά τῶν ὑπολοίπων θεµάτων τᾹς
Ἡµερησίας ∆ιατάξεως ὡς καί τή συζήτη-
ση γιά τά οἰκονοµικά, στήν ἀµέσως ἑπό-
µενη σύγκλησή Της...».

Ἔτσι προετοιµάστηκε ἡ κατάσταση
γιά τά ὅσα θά συνέβαιναν στήν µητρόπο -
λη ἈττικᾹς, τό «ἐπιτίµιο τᾹς ἀκοινωνη -
σί ας» ὅµως παρέµεινε ὅπως εἶχε.

Τό θέµα τᾹς διχοτόµησης τᾹς µητρο -
πόλεως ἈττικᾹς δροµολογήθηκε τελικά
µέ τή νέα κυβέρνηση καί τό νοµοσχέδιο
πού καθώριζε τά τοῦ χωρισµοῦ κατα-
τέθηκε στή Βουλή ἀπό τήν Ὑπουργό
Παδείας Ἄννα ∆ιαµαντοπούλου. Στίς
9-2-2010, λοιπόν, πέρασε ἀπό τή Βου-
λή τό νοµοσχέδιο πού χωρίζει τήν µη -
τρό πολή ἈττικᾹς σέ δύο κοµµάτια µέ
ὅ ριο τήν Ἐθνική ὁδό Ἀθηνῶν-Λαµίας.
Τά ὀνόµατα τῶν νέων µητροπόλεων:
Κηφισις, Ἀµαρουσίου καί Ὠρωποῦ ἡ
µία καί Ἰλίου, Ἀχαρνῶν καί Πετρουπό-
λεως ἡ ἄλλη. 

Μέσα στόν Ἰανουάριο τοῦ 2010 (πρίν
περάσει τό νοµοσχέδιο γιά τή διχοτόµη -
ση τᾹς ἈττικᾹς) ἔγινε καί ἄλλο γεγονός
πού περιέπλεξε πάλι ὅλη τήν κατάστα-
ση. Ἔφτασε στά γραφεῖα τᾹς Συνόδου
ἔγγραφο ἀπό τό Οἰκουµενικό Πατριαρ -
χεῖο πού διατύπωνε τή θέση του σέ (δεύ -
τερη) ἔκκλητη προσφυγή τοῦ Παντελε-
ήµονα. Τό Πατριαρχεῖο ζητάει νά παρα -
πεµφθεῖ σέ ∆ευτεροβάθµιο Συνοδικό
δικαστήριο ὁ Παντελεήµων Μπεζενί -
της. ∆έν θεωρεῖ δηλαδή ὅτι ὁλοκληρώ -
θηκε ἡ ἀποποµπή τοῦ Παντελεήµονα µέ
τήν καθαίρεσή του. Μετά ἀπό αὐτό βέ-
βαια ὁ Παντελεήµων ἔκανε ἔφεση στό
∆ευτεροβάθµιο Συνοδικό ∆ικαστήριο.
∆ιαβάστε τό παρακάτω δηµοσίευµα στό
Amen.gr, 29-01-2010:
««ἜἜφφεεσσηη  ἄἄσσκκηησσεε  ὁὁ  κκ..  ΠΠααννττεελλεεήήµµοοννααςς

ΜΜππεεζζεεννίίττηηςς  --  ἈἈπποοκκλλεειισσττιικκόό  
ρεπορτάζ τῶν Νίκου Παπαχρήστου καί
Ἀντώνη Τριανταφύλλου 

Ἔφεση γιά τήν ἀκύρωση τᾹς ἀπόφα -
σης τοῦ Πρωτοβάθµιου δι' Ἀρχιερεῖς
∆ικαστηρίου τᾹς Ἱερς Συνόδου τᾹς
Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος µέ τήν ὁποία
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καθαιρέθηκε ἀπό τόν ἐπισκοπικό βαθµό
καί ἐπανᾹλθε στήν τάξη τῶν µοναχῶν
ἄσκησε, σύµφωνα µέ πληροφορίες, ὁ
καθηρηµένος πρώην Μητροπολίτης
ἈττικᾹς κ. Παντελεήµων Μπεζενίτης.
Ἡ ἔφεση ἀσκήθηκε ἐνώπιον τοῦ ∆ευ-
τεροβάθµιου δι' Ἀρχιερεῖς Συνοδικοῦ
∆ικαστηρίου στίς 12 τό µεσηµέρι τᾹς
ΠαρασκευᾹς στήν Μονή Πετράκη.

Κατά τᾹς ἀπόφασης αὐτᾹς ὁ κ. Παν-
τελεήµονας εἶχε ἀσκήσει τόν Ἰούνιο
τοῦ 2009 ἔκκλητη προσφυγή στό Οἰκου -
µενικό Πατριαρχεῖο, ὑποστηρίζοντας
ὅτι καθαιρέθηκε βάσει τῶν νόµων τοῦ
κράτους καί ὄχι τῶν ἐκκλησιαστικῶν
κανόνων. Ἡ ἀπάντηση τᾹς Ἁγίας καί
Ἱερς Συνόδου τοῦ Οἰκουµενικοῦ Θρό -
νου στήν ἔκκλητο προσφυγή τοῦ καθη -
ρηµένου πρώην Μητροπολίτη Παντε-
λεήµονα Μπεζενίτη ἔγινε γνωστή διά
Πατριαρχικοῦ Γράµµατος, πρίν λίγες
µέρες, στόν Ἀρχιεπίσκοπο Ἱερώνυµο.
Τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο σηµειώ -
νει πώς δέον εἶναι νά παραπεµφθεῖ ὁ κ.
Παντελεήµονας σέ ∆ευτεροβάθµιο Ἐκ -
κλησιαστικό ∆ικαστήριο, προκειµένου
νά δικασθεῖ σύµφωνα µέ τούς Ἱερούς
Κανόνες...».

Στήν Τετάρτη συνεδρία τᾹς ∆ΙΣ (12-
2-2010) ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἱερώνυµος,
προσπάθησε νά προσπεράσει αὐ τή τήν
3η ἔκκλητη προσφυγή τοῦ Παντελεή-
µονα Μπεζενίτη πρός τό Οἰκουµενικό
Πατριαρχεῖο, λέγοντας ὅτι τό ἄρθρο 160
τοῦ Ν/5383/1932 «Περί Ἐκκλη σια στι -
κῶν ∆ικαστηρίων» δέν προβλέπει τήν
δυνατότητα ἐπανεξέτασης τοῦ θέµατος
ἀπό ∆ευτεροβάθµιο ∆ικαστή ριο. Μέ
ἀπό φαση λοιπόν τᾹς ∆ΙΣ συγκάλεσε τήν
Ἱεραρχία γιά τίς 23, 24, 25 Φεβρουα-

ρίου γιά ἐκλογές σέ Κηφισιά καί Ἴλιο
καί τήν µητρόπολη Λαγκαδ. ∆εῖτε τό
∆ελτίο Τύπου τᾹς ∆ΙΣ:

««ἈἈπποοφφάάσσεειιςς  ττᾹᾹςς  ττέέττααρρττηηςς  σσυυννεεδδρρίίααςς
ττᾹᾹςς  ∆∆..ΙΙ..ΣΣ..

(12/2/2010).
ΣυνᾹλθε σήµερα Παρασκευή, 12 Φε-

βρουαρίου 2010, στήν τέταρτη Συνε-
δρία Της ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος τᾹς
Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος, ὑπό τήν Προ-
εδρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκό -
που Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱε-
ρωνύµου.

Κατά τήν σηµερινή Συνεδρία:
Ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος ἐνηµέ -

ρω σε τά µέλη τᾹς ∆ιαρκοῦς Ἱερς Συν -
όδου γιά τήν ψήφιση ἀπό τήν Ὀλοµέλεια
τᾹς ΒουλᾹς τᾹς διχοτοµήσεως τᾹς Μη -
τροπόλεως ἈττικᾹς σέ δυό νέες Μητρο -
πόλεις, Ἰλίου, Πετρουπόλεως καί Ἀχαρ -
νῶν καί Κηφισίας, Ἀµαρουσίου καί
Ὠρω ποῦ.

Στή συνέχεια, ἀνεγνώσθη τό ἀπό 11ης
Ἰανουαρίου 2010 Πατριαρχικό Γράµµα
περί τᾹς ἐκκλήτου προσφυγᾹς τοῦ κα -
θαι ρεθέντος τέως Μητροπολίτου Ἀττι -
κᾹς Παντελεήµονος. Κατόπιν συζητή -
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σε ως ὁµοφώνως ἀποφασίσθηκε:
α. Ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος ἀποδέχε-

ται, ὅπως ἄλλωστε ἔχει ἀποφασισθεῖ καί
ἀπό τήν Ἱεραρχία, στό σύνολό τους τόν
Πατριαρχικό Τόµο τοῦ 1850 καί τήν
Πα τριαρχική Πράξη τοῦ 1928, καί ὁ -
πωσ δήποτε τήν διάταξη τοῦ 6ου ὄρου
τᾹς ΠατριαρχικᾹς Πράξεως περί τᾹς
Ἐκκλήτου ΠροσφυγᾹς στό Οἰκουµε-
νικό Πατριαρχεῖο, ὅπως προβλέπεται
καί ἀπό τό ἄρθρο 44 τοῦ Νόµου 590/ -
1977 «Περί Καταστατικοῦ Χάρτου τᾹς
Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος».

β. Τό συγκεκριµένο ὅµως θέµα εἶναι
µιά εἰδική περίπτωση, διότι τό ἄρθρο
160 τοῦ Νόµου 5383/1932 «Περί Ἐκ -
κλη σιαστικῶν ∆ικαστηρίων καί τᾹς πρό
αὐτῶν διαδικασίας» δέν προβλέπει τήν
δυνατότητα ἐπανεξέτασης τοῦ θέµατος
ἀπό τό ∆ευτεροβάθµιο δι Ἀρχιερεῖς Συν -
οδικό ∆ικαστήριο...

δ. Ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος συγκα-
λεῖ Ἔκτακτη Συνεδρίαση τᾹς Ἱεραρχίας
τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος γιά τίς 23,
24 καί 25 Φεβρουαρίου 2010, µέ σκοπό
τήν πλήρωση τῶν Ἱερῶν Μητροπόλεων
Λαγκαδ, Ἰλίου καί Κηφισίας, γιά τήν
ἄµεση καί καλύτερη διαποίµανση τοῦ
πιστοῦ Λαοῦ τῶν περιοχῶν αὐτῶν, κα -
θώς καί πλήρωση κενᾹς θέσεως Βοη -
θοῦ Ἐπισκόπου στήν Ἱερά Ἀρχιεπισκο-
πή Ἀθηνῶν.

Ἐπιπλέον στήν παροῦσα σύγκληση
θά συζητηθοῦν καί τά θέµατα πού δέν
συζητήθηκαν κατά τήν Τακτική Ἱεραρ -
χία τοῦ Ὀκτωβρίου 2009...

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τᾹς Ἱερς
Συνόδου».

Ἡ κίνηση αὐτή τοῦ Ἀρχιεπισκόπου
Ἱερωνύµου δέ βρᾹκε σύµφωνο τόν Πα-

τριάρχη. Ἔστειλε ἐπιστολή στή Σύνοδο
τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος ζητώντας
νά γίνει ∆ευτεροβάθµιο Συνοδικό ∆ικα-
στήριο γιά τόν Παντελεήµονα Μπεζε -
νίτη, ὅπως εἶχε ὑποδείξει τό Πατριαρ -
χεῖο στήν ἔκκλητη προσφυγή τοῦ Παν-
τελεήµονα πρός αὐτό. 

«...“Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω, τό Οἰκου-
µενικόν Πατριαρχεῖο καλεῖ τήν Ἁγιω -
τάτη Ἐκκλησία τᾹς Ἑλλάδος ὅπως µή
χωρήσ᾽ εἰς τήν πλήρωσιν τῶν δηµιουρ -
γηθεισῶν δυό νέων Μητροπόλεων πρίν
ἤ ὁλοκληρωθᾹ ἡ ἐκκρεµοῦσα διαδι-
κασία τᾹς ἐκδικάσεώς τᾹς περί ἧς πρό -
κειται ἐκκλήτου προσφυγᾹς εἰς αὐτό»
καταλήγει ἡ ἀνακοίνωση τοῦ Πατριαρ -
χείου”» (Newsroom ∆ΟΛ, 17-2-2010).

Κι ἔτσι, σέ ἔκτακτη ∆ΙΣ, ἡ Ἱεραρχία
γιά τίς ἐκλογές ἀναβλήθηκε «ἐν εὐθέτῳ
χρόνῳ» καί ὁ Ἱερώνυµος ἀναγκάσθηκε
νά συγκαλέσει τό ∆ευτεροβάθµιο Συνο-
δικό ∆ικαστήριο γιά Ἀρχιερεῖς. ∆εῖτε τό
∆ελτίο Τύπου: 
««ΟΟἱἱ  ἀἀπποοφφάάσσεειιςς  ττᾹᾹςς  ππέέµµππττηηςς  ΣΣυυννεεδδρρίίααςς

ττᾹᾹςς  ∆∆..ΙΙ..ΣΣ..
(19/2/2010)

ΣυνᾹλθε σήµερα Παρασκευή, 19 Φε-
βρουαρίου 2010, στήν πέµπτη Συνεδρία
Της ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος τᾹς Ἐκ -
κλη σίας τᾹς Ἑλλάδος, ὑπό τήν Προε-
δρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκό -
που Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱε-
ρωνύµου.

Ὁ Μακαριώτατος Πρόεδρος κατ’
ἀρχήν ἐνηµέρωσε τήν ∆ιαρκή Ἱερά Σύν -
οδο γιά τά µεσολαβήσαντα γεγονότα
καί κυρίως γιά τήν ἐπανειληµµένη προ-
σωπική ἐπικοινωνία, τήν ὁποία εἶχε µέ
τόν Παναγιώτατο Οἰκουµενικό Πατρι -
άρχη κ. Βαρθολοµαῖο, σχετικά µέ τήν
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ὑπόθεσή του τέως Μητροπολίτου Ἀτ -
τικᾹς κ. Παντελεήµονος.

Στή συνέχεια ἀνεγνώσθη τό ὑπ’ ἀ -
ριθµ. Πρωτ. 214/17.2.2010 Πατριαρχι -
κό Γράµµα.

Κατόπιν διαλογικᾹς συζητήσεως µέ
πνεῦµα νηφαλιότητος, ψυχραιµίας καί
ὑπευθυνότητος, ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνο-
δος λαβοῦσα ὑπ’ ὄψιν Της :

-τήν ἀνάγκην διατηρήσεως τοῦ κλί -
µατος ἐµπιστοσύνης µέ τό Οἰκουµενικό
Πατριαρχεῖο,

-τήν κρισιµότητα τῶν ἡµερῶν πού
ἀντιµετωπίζει ὁ Ἑλληνικός Λαός,

-τήν κατανυκτική ἐκκλησιαστική πε-
ρίοδο τᾹς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρα -
κοστᾹς πού διανύουµε καί δή τήν Καθα -
ρά Ἑβδοµάδα,

-τήν ἐπικράτηση πνεύµατος ἑνότη -
τος τᾹς Ἱεραρχίας τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς
Ἑλλάδος καί

-τήν ἐλπίδα τᾹς διευθετήσεως τῶν
ἀνα κυψάντων προβληµάτων,

ἀποφάσισε ὁµοφώνως:
1. Τήν σύγκληση τᾹς Ἱεραρχίας ἐν

εὐθέτῳ χρόνω καί
2. Τήν συγκρότηση τοῦ ∆ευτερο-

βαθµίου δι’ Ἀρχιερεῖς Συνοδικοῦ ∆ικα-
στηρίου, κατά τόν Νόµον, προκειµένου
νά ἐκδικάσει τήν ἔφεση τήν ὁποία κατέ -
θεσε στήν Ἱερά Σύνοδο ὁ τέως Μητρο-
πολίτης ἈττικᾹς Παντελεήµων.

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τᾹς Ἱερς
Συνόδου».

Τό ∆ευτεροβάθµιο ∆ικαστήριο συνε-
δρίασε καί ἀπέρριψε τήν Ἔφεση τοῦ
Παντελεήµονα. ∆εῖτε τό παρακάτω ∆ελ -
τίο Τύπου τᾹς Συνόδου:

««∆∆εελλττίίοο  ΤΤύύπποουυ
ΣΣυυννᾹᾹλλθθεε  ττόό  ∆∆εευυττεερροοββάάθθµµιιοο  ΣΣυυννοοδδιικκόό

δδιι’ ἈἈρρχχιιεερρεεῖῖςς  ∆∆ιικκαασσττήήρριιοο
(2/3/2010)

ΣυνᾹλθεν σήµερον Τρίτην 2αν Μαρ -
τίου 2010 καί ὥραν 10.00 τό ∆ευτερο -
βάθµιον δι’ Ἀρχιερεῖς ∆ικαστήριον,
σύµφωνα µέ τάς διατάξεις τοῦ ἄρθρου
24 τοῦ Νόµου 5383/1932 «Περί Ἐκκλη -
σιαστικῶν ∆ικαστηρίων καί τᾹς πρό
Αὐτῶν διαδικασίας», διά νά ἐξετάση
τήν ὑποβληθεῖσαν Ἔφεσιν τοῦ τέως
Μητροπολίτου ἈττικᾹς κ. Παντελεήµο-
νος Μπεζενίτη, τήν ὁποίαν ἀπέρριψεν
ὡς ἀπαράδεκτον, ἐπειδή ἡ πρωτοβάθ-
µιος Ἀπόφασις δέν ὑπόκειται εἰς Ἔφε-
σιν, ἀλλά καί διότι, ἐάν ἤθελε κριθεῖ ὅτι
ὑπόκειται, αὕτη ἠσκήθη ἐκπροθέσµως.
Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τᾹς Ἱερς
Συνόδου».

Ὁ Παντελεήµων ἐπιµένει ὅµως καί
προσέφυγε καί πάλι (3η φορά) στό Φα -
νάρι γιά νά δικαιωθεῖ.∆εῖτε τό δηµοσίευ -
µα τοῦ Amen.gr τᾹς 15ης-3-2010: 
««ΝΝέέοο  ἔἔκκκκλληηττοο  ἀἀππόό  ττόόνν  κκ..ΠΠααννττεελλεεήήµµοονναα  

τοῦ Νίκου Παπαχρήστου 
Νέα ἔκκλητο προσφυγή  πρός τό Οἰ -

κουµενικό Πατριαρχεῖο ὑπέβαλε σήµε -
ρα, ∆ευτέρα, στήν Ἱερά Σύνοδο τᾹς Ἐκ -
κλησίας τᾹς Ἑλλάδος ὁ τέως µητροπο -
λίτης Παντελεήµονας Μπεζενίτης. Ὁ
κ.Παντελεήµονας στρέφεται ἐπί τᾹς οὐ -
σίας κατά τᾹς πρόσφατης ἀπόφασης τοῦ
∆ευτεροβάθµιου δι’ Ἀρχιερεῖς Ἐκκλη -
σι αστικοῦ ∆ικαστηρίου µέ τήν ὁποία
ἀπορρίφθηκε ὡς “ἀπαραδέκτως ὑπο -
βλη θεῖσα” ἡ ἔφεση πού εἶχε ἀσκήσει
κατά τᾹς πρωτόδικης ἀπόφασης καθ-
αίρεσής του στήν τάξη τῶν µοναχῶν.

...ὁ κ. Παντελεήµονας... ζητ τήν
ἀκύρωση τᾹς ἀποφάσεως τοῦ ∆ευτερο-
βαθµίου δι’ Ἀρχιερεῖς ∆ικαστηρίου “ὡς
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προδήλως παράνοµης καί ἀντικανο-
νικής...”».

Σύντοµα (µέσα σέ ἕνα µᾹνα) ἀπάν-
τησε στήν ἔκκλητη προσφυγή τοῦ Παν-
τελεήµονα τό Οἰκουµενικό Πατριαρχεῖο
µέ µιά θολή ἀπάντηση, ἀφήνοντας συγ -
χρόνως νά διαρρεύσει πρός τήν πλευρά
τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερώνυµου ὅτι δέν
θά ἀντιδράσει πλέον στήν ἐκλογή στά
δύο ἐπί µέρους κοµµάτια τᾹς µητροπό -
λεως ἈττικᾹς. ∆εῖτε τό δηµοσίευµα στό
Romfea.gr, 29-4-2010: 
««ΤΤόό  ΟΟἰἰκκοουυµµεεννιικκόό  ΠΠααττρριιααρρχχεεῖῖοο  θθεεωωρρεεῖῖ
ππλλέέοονν  ὁὁρριισσττιικκήή  ττήήνν  ἔἔκκππττωωσσηη  ττοοῦῦ  ΠΠαανν--

ττεελλεεήήµµοονναα  
Πέµπτη, 29 Ἀπριλίου 2010 

Ὁλοκληρώθηκε, σύµφωνα µέ πληρο-
φορίες τᾹς "Romfea.gr", πρίν ἀπό λίγο
ἡ συνεδρία τᾹς Ἁγίας καί Ἱερς Συνόδου
τοῦ Οἰκουµενικοῦ Πατριαρχείου, ἡ
ὁποία συνεδρίαζε ἀπό χθές Τετάρτη 28
Ἀπριλίου  2010.

Σύµφωνα µέ πληροφορίες της «Rom-
fea.gr» ἡ Ἱερά  Σύνοδος τοῦ Οἰκουµενι-
κοῦ Πατριαρχείου, ὅσον ἀφορ τήν
ὑπόθεση τοῦ πρώην ἈττικᾹς Παντε-
λεήµονα, ἀπεφάσισε ὅτι ἐπειδή τό Πρω -
τοβάθµιο καί τό ∆ευτεροβάθµιο δέν ἐξε -
δίκασαν ἐπί τᾹς οὐσίας καί µέ βάση τούς
Ἱερούς Κανόνες τήν ὑπόθεση Μπεζε -
νίτη, ὁ φάκελος θά ἀποσταλεῖ ἐκ νέου
στήν Ἐκκλησία τᾹς Ἑλλάδος, γιά νά
ἐνεργήσει τά δέοντα σύµφωνα µέ τούς
Ἱερούς Κανόνες.

Τέλος, πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι
αὐτό δέν ἐµποδίζει τήν Ἐκκλησία τᾹς
Ἑλλάδος νά κάνει τίς ἐκλογές γιά τήν
πλήρωση τῶν δυό Μητροπόλεων πού
προᾹλθαν ἀπό τή διχοτόµηση τᾹς Μη -
τρο πόλεως ἈττικᾹς, ἀφοῦ τό Πατριαρ -

χεῖο θεωρεῖ πλέον ὁριστική τήν ἔκπτω-
ση τοῦ Παντελεήµονα ἀπό τό Θρόνο
του».  

Παράλληλα µέ ὅλα τά παραπάνω, ὁ
µητροπολίτης ἈττικᾹς καί Μεγαρίδος
Νικόδηµος εἶχε προειδοποιήσει Σύνο-
δο καί κυβέρνηση ὅτι, ἔχοντας κανονι-
κά καί νόµιµα δικαιώµατα στή µητρό-
πολη ἈττικᾹς, πρέπει νά δοθεῖ ἡ δική
του συγκατάθεση γιά τήν διχοτόµηση
τᾹς µητροπόλεως. Ἐπίσης, κατέστησε
σαφές ὅτι δέν θά δεχθεῖ τούς µητρο-
πολίτες πού θά προκύψουν ἀπό τίς ἐκλο-
γές πού θά γίνουν στά ἐπί µέρους κοµ-
µάτια τᾹς µητροπόλεώς του ὡς κανονι-
κούς καί νόµιµους.

Λίγες µέρες µετά τήν ἀπάντηση τοῦ
Πατριάρχη στό θέµα τοῦ Παντελεήµο-
νος καί λίγες µέρες πρό τῶν ἐκλογῶν
γιά τά δύο κοµµάτια τᾹς ἈττικᾹς ἡ ∆ΙΣ
ὁρίζει καί πάλι ἀνακριτή γιά θέµατα
«διαχειριστικᾹς νοµιµότητας» στή µη -
τρό πολη ἈττικᾹς. Παραθέτουµε τό ∆ελ -
τίο Τύπου:

««ΠΠρρώώττηη  ΣΣυυννεεδδρρίίαα  ττᾹᾹςς  ∆∆..ΙΙ..ΣΣ..  γγιιάά  ττόό
µµήήνναα  ΜΜάάιιοο
(4/5/2010)

ΣυνᾹλθε σήµερα Τρίτη, 4 Μαΐου
2010, στήν πρώτη Συνεδρία Της ἡ ∆ιαρ -
κής Ἱερά Σύνοδος τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς
Ἑλλάδος, ὑπό τήν Προεδρία τοῦ Μακα-
ριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καί
Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύµου.

Κατά τήν σηµερινή Συνεδρία:
Ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος ἐπικύρω-

σε τά Πρακτικά τᾹς Ἐξουσιοδοτήσεως.
Ὁ Τοποτηρητής τᾹς Ἱερς Μητρο -

πόλεως Κηφισίας, Ἀµαρουσίου καί Ὠρω-
ποῦ, Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης
Μεσογαίας καί ΛαυρεωτικᾹς κ. Νικό -
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λαος, ἐνηµέρωσε ἐγγράφως τήν ∆ιαρκᾹ
Ἱερά Σύνοδο ὅτι, ὡς Τοποτηρητοῦ τᾹς
καταργηθείσης Μητροπόλεως ἈττικᾹς,
µετά τή διχοτόµηση τᾹς Μητροπόλεως
αὐτᾹς σέ δυό ἐπί µέρους Ἱερές Μητρο -
πόλεις Κηφισίας, Ἀµαρουσίου καί Ὠρω-
ποῦ καί Ἰλίου, Πετρουπόλεως καί
Ἀχαρνῶν, καί τήν κατανοµή τοῦ Ἀρ -
χείου, περιᾹλθαν σέ γνώση του νέα
στοιχεῖα ἐπί τᾹς Ἀρχιερατείας τοῦ τέως
Μητροπολίτη ἈττικᾹς κ. Παντελεήµο-
να, τά ὁποῖα ἅπτονται θεµάτων διαχειρι -
στικᾹς νοµιµότητας, πού χρήζουν πε -
ραι τέρω διερευνήσεως. Γενοµένης συ -
ζη τήσεως ἀπεφασίσθη νά ἀνατεθεῖ στόν
Σεβασµιώτατο Μητροπολίτη Μεσο-
γαίας καί Λαυρεωτικής κ. Νικόλαο, ὡς
Τοποτηρητοῦ τᾹς ὡς ἄνω Ἱερς Μητρο -
πόλεως, νά προβεῖ σέ κανονικές ἀνα-
κρίσεις, σύµφωνα µέ τό ἄρθρο 100 τοῦ
Νόµου 5383/1932 “Περί Ἐκκλησια-
στικῶν ∆ικαστηρίων καί τᾹς πρό αὐτῶν
διαδικασίας”...».

Παρ’ ὅλες αὐτές τίς ἐµπλοκές καί τήν
ἔντονη παρέµβαση τοῦ Οἰκουµενικοῦ
Πατριαρχείου σ’ αὐτό τό θέµα, τελικά
τόν µᾹνα Μάιο ὁ Ἀρχιεπίσκοπος κάλε-
σε τήν Ἱεραρχία γιά νά κάνει ἐκλογές
στίς δυό νέες µητροπόλεις πού προέκυ -
ψαν ἀπό τήν διχοτόµηση τᾹς ἈττικᾹς.
Ἔτσι, τήν πρώτη µέρα (10-5-2010) τᾹς
τριήµερης ἔκτακτης Συνόδου τᾹς Ἱε -
ραρ χίας ἐξελέγησαν: µητροπολίτης Κη -
φισίας, Ἀµαρουσίου καί Ὠρωποῦ ὁ
ἀρχιµ. Κύριλλος Μισιακούλης καί µη -
τροπολίτης Ἰλίου Ἀχαρνῶν καί Πε τρου -
πόλεως ὁ ἀρχιµ. Ἀθηναγόρας ∆ικαιά-
κος (ἔγιναν ἐπίσης καί ἄλλες τρεῖς ἐκλο-
γές -Λαγκαδ καί 2 βοηθῶν ἐπισκόπων).
Ἐκτός λοιπόν ἀπό τά µικρά καί µεγάλα

µηνύµατα τῶν 5 νεοεκλεγέντων ἐπακο-
λούθησαν 4 εἰσηγήσεις µέ συζητήσεις
νά ἀκολουθοῦν τήν κάθε εἰσήγηση (σέ
κάποιες περιπτώσεις ἐκτενεῖς).

Τελευταῖο θέµα (µετά τήν κόπωση
τόσων εἰσηγήσεων καί συζητήσεων),
τελευταία µέρα τᾹς Ἱεραρχίας, µετά
τρεῖ ς ἀναβολές ἦρθε πρός συζήτηση καί
ἡ ἄρση τοῦ «ἐπιτιµίου τᾹς ἀκοινωνησί -
ας» γιά τόν µητροπολίτη Ἀτ τικᾹς Νικό -
δη µο (µετά τήν de facto κατάσταση πού
δηµιουργήθηκε ἀπό τίς ἐκλογές στά
κοµµάτια τᾹς µητροπόλεως ἈττικᾹς).
Ἀναµενόµενη πλέον ἦταν καί ἡ ἀπόφα-
ση. ∆εῖτε τό ∆ελτίο τύπου τᾹς Συνόδου:
ΤΤρρίίττηη  ἔἔκκτταακκττηη  σσυυννεεδδρρίίαα  ττᾹᾹςς  ἹἹεερρααρρχχίίααςς

ττᾹᾹςς  ἘἘκκκκλληησσίίααςς  ττᾹᾹςς  ἙἙλλλλάάδδοοςς
(12/5/2010)

ΣυνᾹλθε σήµερα Τετάρτη, 12 Μαΐου
2010, στή τρίτη Ἔκτακτη Συνεδρία ἡ
Ἱερά Σύνοδος τᾹς Ἱεραρχίας τᾹς Ἐκ -
κλησίας τᾹς Ἑλλάδος, ὑπό τήν Προε-
δρία τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκό -
που Ἀθηνῶν καί Πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱε-
ρωνύµου, στήν Αἴθουσα Συνεδριῶν τᾹς
Ἱερς Συνόδου τᾹς Ἱεραρχίας...

Στή συνέχεια ὁ Σεβασµιώτατος
Μητροπολίτης Ζακύνθου κ. Χρυσόστο-
µος εἰσηγήθηκε τό θέµα «Περί τᾹς ἄρ-
σεως τοῦ ἐπιτιµίου ἀκοινωνησίας εἰς
τόν Σεβασµιώτατον Μητροπολίτην κ.
Νικόδηµον Γκατζιρούλην». Στό θέµα
τοποθετήθηκαν οἱ Σεβασµιώτατοι Μη -
τρο πολίτες Νέας Σµύρνης κ. Συµεών,
Μεσσηνίας κ. Χρυσόστοµος, Πειραιῶς
κ. Σεραφείµ, Καστορίας κ. Σεραφείµ,
Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου κ. Ἰε-
ρόθεος, Περιστερίου κ. Χρυσόστοµος,
Ἠλείας κ. Γερµανός, Αἰτωλίας καί Ἀ -
καρ νανίας κ. Κοσµς, ∆ηµητριάδος καί
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Ἁλµυροῦ κ. Ἰγνάτιος, Μονεµβασίας καί
Σπάρτης κ. Εὐστάθιος, Θεσσαλονίκης
κ. Ἄνθιµος, Κορίνθου κ. ∆ιονύσιος,
Και σαριανής, Βύρωνος καί Ὑµηττοῦ κ.
∆ανιήλ, Μεσογαίας καί ΛαυρεωτικᾹς
κ. Νικόλαος, Φθιώτιδος κ. Νικόλαος
καί πολλοί ἄλλοι.

Ἡ Ἱερά Σύνοδος τᾹς Ἱεραρχίας ἀπο-
φάσισε τήν ἄρση τοῦ ἐπιβληθέντος ἀπό
τήν Ἱερά Σύνοδο ἐπιτιµίου τᾹς ἀκοι-
νωνησίας στόν Σεβασµιώτατο Μητρο-
πολίτη πρώην ἈττικᾹς καί Μεγαρίδος
κ. Νικόδηµο Γκατζιρούλη µέ τίς ἑξᾹς
προϋποθέσεις:

α) Τό ἐπιτίµιο αἴρεται ἀπό τᾹς σήµε-
ρον (ex nunc) καί ὄχι ἀναδροµικῶς.

β) ∆έν θίγονται οἱ ἕως σήµερα ἐπελ -
θοῦσες ἔννοµες συνέπειες.

γ) Ὁ Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης
θά ἀναγνωρίσει τό διαµορφωθέν καί ὑφ-
ιστάµενο νοµοκανονικό καθεστώς τῶν
τεσσάρων Ἱερών Μητροπόλεων, δηλα -
δή, Μεγάρων καί Σαλαµῖνος, Μεσο-
γαίας καί ΛαυρεωτικᾹς, Κηφισίας,
Ὠρω ποῦ καί Ἀµαρουσίου καί Ἰλίου,
Ἀχαρ νῶν καί Πετρουπόλεως.

Ἐπιτροπή ἀποτελουµένη ἀπό τούς
Σεβασµιωτάτους Μητροπολίτες Ζακύν -
θου κ. Χρυσόστοµο, Φθιώτιδος κ. Νι -
κόλαο καί Μεσογαίας καί ΛαυρεωτικᾹς
κ. Νικόλαο, θά ἐπισκεφθοῦν τόν Σεβα -
σµιώτατο Μητροπολίτη κ. Νικό δηµο,
γιά νά τοῦ ἀνακοινώσουν τήν Ἀπόφα-
ση τᾹς Ἱεραρχίας.
Ἡ Ἐπιτροπή Τύπου τᾹς Ἱερς Συνόδου
τᾹς Ἱεραρχίας».

Τρεῖς παρατηρήσεις: α) Ἄν τό ἐπιτί -
µιο εἶναι ἀντικανονικό, γιατί δέν αἴρε-
ται ἀπό τή στιγµή πού ἐπιβλήθηκε; Σ’
αὐτή τήν περίπτωση πρέπει νά ἔχει ἔννο-

µες συνέπειες. Ἀφοῦ µέ κάτι ἀντικανο-
νικό διώχνεις κάποιον ἀπό τή µη τρό -
πολή του, αἴροντάς το πρέπει νά τόν
ἐπαναφέρεις. 

β) Στήν ἀντίθετη περίπτωση, ἄν τό
ἐπιτίµιο εἶναι κανονικό, τίθενται δύο
ἐρω  τήµατα:

-ποιός κανόνας τό προβλέπει; γιά
ποιά παρεκτροπή ἐπιβάλλεται; Τί ἔκανε
ὁ µητροπολίτης καί ἐξ αἰτίας αὐτᾹς τᾹς
πράξεως ἐπιτιµήθηκε;

-ἀφοῦ ὁ µητροπολίτης ἈττικᾹς Νικό -
δηµος δέν ἄλλαξε  καθόλου στίς τοποθε -
τήσεις του οὔτε µιά στιγµή (ὁ εἰσηγητής
Χρυσόστοµος Συνετός τόν ἀποκαλοῦσε
«ἀµετανόητο»!), µέ ποιό σκεπτικό ἡ
Σύνοδος τοῦ ἦρε τήν ποινή; 

γ) Ὁ µητροπολίτης ἈττικᾹς Νικόδη -
µος γιά 36 ὁλόκληρα χρόνια δέν ἀπο-
δέχθηκε τήν κανονικότητα τοῦ Μεγάρ-
ων Βαρθολοµαίου (ὅταν ἐκεῖνος χειρο-
τονήθηκε δέν τόν δέχθηκε σέ ἐπικοι-
νωνία, παρ’ ὅλον ὅτι τό ἐπεδίωξε). Ἐπί -
σης, ἀρνήθηκε πρόταση τοῦ «Μεσο-
γαίας» Νικολάου νά συλλειτουργήσουν,
ἄν πρῶτα δέν δινόταν µιά λύση ἀπό τήν
Ἱεραρχία στό πρόβληµα. Καί τή διχο -
τόµηση τᾹς ἈττικᾹς δέν τήν δέχθηκε
γιατί δέν τοῦ ζητήθηκε νά παράσχει κα-
νονική ἄδεια γιά νά θεσµοθετηθεῖ. 

Ὅλα αὐτά οἱ Ἱεράρχες τά γνώριζαν.
Παρ’ ὅλα αὐτά, ἦραν τό «ἐπιτίµιο τᾹς
ἀκοινωνησίας» γιά τόν Νικόδηµο (!)
ὑπό ὅρους πού γνώριζαν ἐκ τῶν προ-
τέρων ὅτι δέν θά ἐκπληρωθοῦν.

Ὅσο γιά τούς τρεῖς Ἀρχιερεῖς, πού
ἀναφέρει τό ∆ελτίο Τύπου ὅτι θά τοῦ
ἀνακοίνωναν τήν ἄρση τοῦ ἐπιτιµίου
τᾹς ἀκοινωνησίας οὐδέποτε τόν ἀναζή -
τησαν γιά νά τόν ἐπισκεφθοῦν. 
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Ὁ µητροπολίτης ἈττικᾹς Νικόδη -
µος, σταθερός στίς τοποθετήσεις του
προσέβαλε τίς δύο ἐκλογές στά νέα κοµ-
µάτια τᾹς µητροπόλεως ἈττικᾹς στό
Συµβούλιο τᾹς Ἐπικρατείας. Ἀπό τή
µέρα τᾹς προσφυγᾹς ὥς τή µέρα τοῦ θα-
νάτου του (διάστηµα 2 χρόνων καί 9
µηνῶν), µετά ἀπό ἀλλεπάλληλες ἀνα-
βολές, τελικά οἱ ὑποθέσεις αὐτές δέν
ἐκ δικάστηκαν ποτέ.

Τά παρακάτω θά µποροῦσαν νά µή
γραφοῦν. Προστίθενται ὅµως σέ ὅλα τά
παραπάνω, γιά νά τονισθοῦν δύο πραγ-
µατικότητες. Ὅτι δηλαδή: α) ὅ,τι καί νά
συνέβαινε µέ τόν Παντελεήµονα Μπε -
ζενίτη, ὅσα σκάνδαλα, ἀκόµα καί νεώτε-
ρα, νά διαπράττονταν, µερικοί µητρο-
πολίτες, τό Πατριαρχεῖο ἀρκετά µέλη
τᾹς Συνόδου τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλά-
δος ἔσπευδαν, ἄν µή τι ἄλλο, νά τοῦ
ἀποκαταστήσουν τήν Ἀρχιερωσύνη.
Αὐ  τή ἡ προσπάθεια ἔφτασε µέχρι τήν
µέρα τᾹς ἐκδηµίας του, πού ἀποφα -
σίστηκε, ὡς µή ὄφειλε, νά ἐνταφιαστεῖ
ὡς ἐπίσκοπος. β) ἔδειχναν µιά συγκα -
ταβατικότη τα ὅτι παράλληλα µέ τό θέ-
µα Μπεζενίτη θά ἔκαναν τήν ἴδια κίνηση
«οἰκονοµίας» καί «φιλανθρωπίας» πρός
τόν ἈττικᾹς Νικόδηµο, αἴροντάς του τό
ἐπι τίµιο τᾹς ἀκοινωνησίας, χωρίς ὅµως
ποτέ νά τό κάνουν (γνώριζαν ὅτι ἄρση
τοῦ ἐπιτιµίου θά εἶχε διοικητικές ἐπι-
πτώσεις -θά ἄνοιγε τό δρόµο στόν Νι -
κόδηµο γιά διεκδίκηση ὅλου ἤ µέρους
τᾹς µητρο πόλεώς του). Ἄς δοῦµε λοιπόν
τά στοι χεῖα:

1) Ἤδη ἀναφέραµε ὅτι ὁ Μεσογαίας
Νικόλαος ἀνακάλυψε ὅτι ὑπᾹρ χαν θέ -
µα τα «διαχειριστικᾹς νοµιµότη τος» στή
µητρόπολη ἈττικᾹς τήν περίοδο πού

ἦταν µητροπολίτης ὁ Παντελεήµων
Μπεζενίτης καί ἔπρεπε νά διερευνη -
θοῦν. Ὁρίστηκε µάλιστα ὁ ἴδιος ὡς ἀνα-
κριτής ἀπό τήν ∆ΙΣ (4-5-2010). Πρώ τη
ἐκκρεµότητα γιά νέα πιθανά πα ρα πτώ -
µατα γιά τόν Παντελεήµονα. ∆υσ  τυχῶς,
δέν ἀνακοινώθηκε ποτέ πού ὁδήγησαν
αὐτές οἱ ἀνακρίσεις (ἤ ἄν τουλάχιστον
ἄρχισαν).

2) Σέ ἐκκρεµότητα ἦταν καί ἄλλες
τρεῖ ς κατηγορίες ἀπό τίς ἀνακρίσεις τοῦ
Καρυστίας: συµµετοχή σέ ὑπεράκτια
ἑταιρεία, διατήρηση τραπεζικῶν λογα-
ριασµῶν µέ µεγάλα ποσά καί σκανδαλι-
σµός τῶν πιστῶν

3) Τόν Ἰούλιο τοῦ 2010 δηµοσιοποιή -
θηκε παραποµπή σέ νέα δίκη γιά σοβα-
ρό κακούργηµα. Παρεπέµφθη µετά µιά
νέα ἀπορριπτική ἀπόφαση τοῦ Ἀρείου
Πάγου. ∆εῖτε τό δηµοσίευµα:
««ΣΣέέ  ννέέαα  δδίίκκηη  ὁὁ  ππρρώώηηνν  ΜΜηηττρροοπποολλίίττηηςς

ἈἈττττιικκᾹᾹςς  ΠΠααννττεελλεεήήµµωωνν
Παρασκευή, 23 Ἰούλιος 2010 
Συντάχθηκε ἀπο το ΑΠΕ - ΜΠΕ  

Ὁ Ἄρειος Πάγος µέ τήν ὑπ' ἀριθµ.
1386/2010 ἀπόφασή του ἀπέρριψε τήν
αἴτηση τοῦ Μητροπολίτη πρώην Ἀττι -
κᾹς κ. Παντελεήµονα, πού ζητοῦσε νά
ἀναιρεθεῖ τό βούλευµα τοῦ συµβουλίου
Ἐφετῶν Ἀθηνῶν, µέ τό ὁποῖο παραπέµ -
πεται σέ δίκη ἐνώπιον τοῦ Τριµελοῦς
Ἐφετείου Ἀθηνῶν, µέ τήν κατηγορία
τᾹς νοµιµοποίησης ἐσόδων ἀπό ἐγκλη -
µατική δραστηριότητα, πού ἀφορ τό
ποσό τᾹς ὑπεξαίρεσης τῶν 160.000 εὑ -
ρώ ἀπό τήν µονή τοῦ Ὁσίου Ἐφραίµ,
σέ συνδυασµό µέ τίς ἐπιβαρυντικές πε-
ριστάσεις του Ν. 1608/1950 περί κατα -
χραστῶν τοῦ δηµοσίου.

Ὁ Ἄρειος Πάγος ἀπέρριψε τό αἴτηµα
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τοῦ κ. Παντελεήµονα κρίνοντας ὅτι τό
παραπεµπτικό βούλευµα ἔχει εἰδική καί
ἐµπεριστατωµένη αἰτιολογία.

Ἀκόµη, ἡ ἀρεοπαγιτική ἀπόφαση
κρίνει ὅτι τό παραπεµπτικό βούλευµα
δέν περιέχει ἀντιφάσεις, ἀλλά ἀντίθετα
περιέχει σαφήνεια καί πληρότητα, κα -
θώς καί ὀρθή ἐφαρµογή τῶν νόµων πε-
ρί νοµιµοποίησης ἐσόδων ἀπό ἐγκληµα-
τική δραστηριότητα καί καταχραστῶν
τοῦ ∆ηµοσίου.

Ἡ νέα παραποµπή σέ δίκη τοῦ κ.
Παντελεήµονα εἶναι σέ συνάφεια ἀλλά
καί σέ συνέχεια τᾹς ἀπόφασης τοῦ Τρι-
µελοῦς Ἐφετείου Ἀθηνῶν, µέ τήν ὁποία
εἶχε καταδικαστεῖ σέ κάθειρξη ἕξι ἐτῶν
γιά ὑπεξαίρεση κατ' ἐξακολούθηση
160.000 εὑρώ ἀπό τήν Μονή τοῦ Ὁσίου
Ἐφραίµ.

Παράλληλα, ὁ Ἄρειος Πάγος µέ τήν
ὑπ' ἀριθµ. 987/2010 ἀπόφασή του ἀπέρ -
ριψε γιά δεύτερη φορά αἴτηση τοῦ κ.
Παντελεήµονα πού ζητοῦσε νά ἀναιρε-
θεῖ ἡ ἀπόφαση µέ τήν ὁποία καταδι κά -
στηκε σέ κάθειρξη ἕξι ἐτῶν γιά τήν ὑπε-
ξαίρεση.

Ὁ ΑΠ ἀπέρριψε ὅλους τούς ἰσχυρι-
σµούς του ὡς ἀβάσιµους καί γιά τόν
πρόσθετο λόγο ὅτι εἶχαν ἐξεταστεῖ καί
ἀπορριφθεῖ µέ τήν πρώτη ἀναίρεση πού
εἶχε ὑποβάλει».

Παρ’ ὅλα τά παραπάνω, ἀσχολήθηκε
ἡ Σύνοδος γιά νά δώσει πάλι τήν ἀρχιε-
ρωσύνη στόν Παντελεήµονα Μπεζενί -
τη. Συν δυάστηκε µάλιστα καί πρός
ἀντίστοιχη κίνηση συγκατάβασης καί
πρός τόν ἈττικᾹς Νικόδηµο. ∆ιαβάστε
παρακάτω τά δύο δηµοσιεύµατα:
«ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ,22/07/2012

ΜΜιικκρράά  &&  ἐἐννοοχχλληηττιικκάά

..........................................................
∆∆υυόό  ἔἔδδωωσσαανν  ττήή  µµάάχχηη

Ἕνας µητροπολίτης ἀπό τήν Ἀττική
καί ἕνας ἀπό τίς Νέες Χῶρες ἔδωσαν τή
«µάχη» κατά τή συνεδρίαση τᾹς ∆ΙΣ γιά
νά ἐπανέλθει στίς τάξεις τῶν «πρώην
ἀρχιερέων» ἀπό τίς τάξεις τῶν µοναχῶν,
ὅπου βρίσκεται ἐκκλησιαστικά σήµερα,
ὁ πρώην ἈττικᾹς Παντελεήµονας Μπε-
ζενίτης. Τελικά ἡ πλειοψηφία δίστασε
νά λάβει τήν ἀπόφαση καί κράτησε τά
πράγµατα ὡς ἔχουν. Ἐκκλησιαστικῶς,
πάν τως, κάποια στιγµή ὁ πρώην ἈττικᾹς
θά δικαιωθεῖ, ἐκτιµοῦν συνοδικοί κύ -
κλοι, ἀφοῦ διαφορετική εἶναι, λένε, ἡ
φιλοσοφία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ δικαίου
καί ἀλίµονο ἄν ἀκολουθοῦσε τούς νό -
µους τοῦ κράτους. Λεπτοµέρεια: ὁ πρώ -
ην ἈττικᾹς φέρεται νά ἔχει ἐξαντλήσει
ὅλες τίς ἀποταµιεύσεις πού εἶχε «γιά τά
γεράµατα», ὅπως ἔλεγε, καί νά ζητ
στήριξη ἀπό ἐν ἐνεργεί ἀρχιερεῖς µέ
τούς ὁποίους διατηρεῖ φιλικές σχέσεις».
«ἘἘππίίλλυυσσηη  ἐἐκκκκλληησσιιαασσττιικκήή  σσττόό  ""γγόόρρδδιιοο

δδεεσσµµόό""  ΜΜππεεζζεεννίίττηη  --  ΓΓκκααττζζιιρροούύλληη
Τῶν Νίκου Παπαχρήστου καί Ἀντώνη
Τριανταφύλλου                   
Amen.gr, 10 Ὀκτωβρίου 2012, 21:13

Σέ µιά σηµαντική ἀπόφαση προχώ -
ρη σε, σύµφωνα µέ πληροφορίες, ἡ ∆ιαρ -
κής Ἱερά Σύνοδος κατά τή συνεδρίαση
τᾹς Τετάρτης, σέ µιά σαφᾹ προσπάθειά
της νά βρεῖ λύση στό ζήτηµα τοῦ πρώην
Μητροπολίτη ἈττικᾹς κ. Παντελεήµονα
Μπεζενίτη καί τοῦ Μη τροπολίτη πρώην
ἈττικᾹς καί Μεγαρίδος κ. Νικόδηµου
Γκατζιρούλη.

Ἡ ∆ΙΣ ἀποφάσισε ὁµοφώνως, ὕστε-
ρα καί ἀπό θετική εἰσήγηση τᾹς Ἐπιτρο -
πᾹς Νοµοκανονικῶν, τήν κατ’ οἰκο νο -
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µίαν ἀποκατάσταση στήν ἀρχιερω σύνη
-καί µόνον- τοῦ πρώην Μητροπο λίτη
Παντελεήµονα Μπεζενίτη.

Σέ ὅ,τι ἀφορ τό ζήτηµα τοῦ Μητρο -
πολίτη πρώην ἈττικᾹς καί Μεγαρίδος
κ. Νικόδηµου, ἡ ∆ιαρκής Ἱερά Σύνοδος
ἀποφάσισε τήν ὑλοποίηση παλαιότερης
ἀπόφασης τᾹς Ἱεραρχίας γιά τήν µετά -
βα ση τριµελοῦς ἐξ Ἀρχιερέων ἐπιτρο -
πᾹς, πού θά ἀποτελεῖται -κατά πληροφο -
ρίες του Amen.gr- ἀπό τούς Μητροπο -
λίτες Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας κ. Κο-
σµ, Λαγκαδ κ. Ἰωάννη καί Χίου κ.
Μρκο, στό µοναστήρι ὅπου ἡσυχάζει
ὁ Μητροπολίτης Νικόδηµος, προκει -
µένου νά συζητήσουν τήν πρόταση τᾹς
Ἐκκλησίας γιά τήν ἄρση τοῦ ἐπιτιµίου
τᾹς ἀκοινωνησίας του. Ἡ ∆ΙΣ θά ἀνα -
µένει τήν πρόταση τᾹς τριµελοῦς ἐπι -
τρο πᾹς ἀναφορικά µέ τό θέµα τᾹς ἄρ-
σης τοῦ ἐν λόγῳ ἐπιτιµίου.

Καί τά δυό αὐτά θέµατα παραπέφθη-
καν γιά τήν ὁριστική λήψη ἀποφάσεων
στήν προσεχᾹ Σύνοδο τᾹς Ἱεραρχίας
τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος, πιθανότα-
τα τόν ἐρχόµενο Φεβρουάριο».

Τελικά τόν Φεβρουάριο δέν ἦρθε τό
θέµα στήν Ἱεραρχία. Ἐντύπωση ὅµως
µς προξενεῖ ὅτι δόθηκε τό θέµα τᾹς
ἀποκατάστασης τᾹς ἀρχιερωσύνης τοῦ
Παντελεήµονα στήν ἐπιτροπή Νοµοκα-
νονικῶν τᾹς Συνόδου, ἐκείνη ἔκανε θε-
τική εἰσήγηση καί ἡ Σύνοδος ἀποφάσι-
σε τήν κατ’ οἰκονοµίαν ἀποκατάσταση
τᾹς ἀρχιερωσύνης τοῦ Παντελεήµονα!

Παράλληλα, ἀσχολήθηκε καί µέ τήν
ἄρση τοῦ ἐπιτιµίου τᾹς ἀκοινωνησίας.
Ἀποφάσισαν νά στείλουν ἐπιτροπή ἀπό
τούς Μητροπολίτες Αἰτωλίας καί Ἀκαρ -
νανίας κ. Κοσµ, Λαγκαδ κ. Ἰωάννη

και Χίου κ. Μρκο στό µοναστήρι τοῦ
ἈττικᾹς Νικοδήµου.

Ἡ συνάντηση αὐτή πράγµατι ἔγινε
γύρω στίς 10-1-2013, µόλις δυόµισι µᾹ -
νες πρίν τήν κοίµηση τοῦ ἈττικᾹς Νι-
κοδήµου. Ξεκινώντας ὁ Αἰτωλίας καί
Ἀκαρνανίας Κοσµς εἶπε ὅτι εἶχε πνευ -
µατικό ἕναν ἐκ τῶν 12, τόν Παραµυθίας
Παῦλο, πρός τόν ὁποῖο ἔτρεφε µεγάλο
σεβασµό. Τόν ἴδιο σεβασµό παραδέχθη -
κε ὅτι ἔτρεφε καί πρός τούς ὑπόλοιπους
11 καί πρός τόν ἅγιο ἈττικᾹς Νικόδη -
µο. Γιά τό λόγο αὐτό, εἶπε θεώρησα
χρέος µου ὡς συνοδικός νά θέσω τό θέ-
µα τᾹς ἄρσεως τοῦ ἐπιτιµίου. Στήν πρό-
ταση αὐτή συνέδραµε ὁ ἅγιος Χίου. Τήν
στιγµή ἐκείνη ἐπενέβη καί ὁ Λαγκαδ
καί ἐπιβεβαίωσε ὅτι τήν ὑποστήριξε καί
αὐτός. Ἐντύπωση µς προκάλεσε ὅτι οἱ
µητροπολίτες ἦταν γνῶστες λεπτοµερει -
ῶν, ὅπως π.χ. α) ὅτι δέν κηρύσσεται
κάποιος ἔκ πτωτος µέ ἕνα ἐπιτίµιο, β)
ὅτι δέν ὑπᾹρχε γραπτό αἴτηµα τᾹς Συνό-
δου πρός τόν Ὑπουργό Παιδείας πού
νά ζητάει νά βγοῦν τά ἐκπτωτικά δια-
τάγµατα γιά τούς 3 (Θεολόγο, Νικόδη -
µο καί Κωνσταντίνο), κ.ἄ. 

Ἐντύπωση στή συζήτηση αὐτή ἔκα-
νε σέ ὅλους µας, πού εἴµαστε παρόντες,
ἡ στάση τοῦ γέροντα µητροπολίτη Ἀτ -
τικᾹς καί Μεγαρίδος. Φορτωµένος µέ
τόν σταυρό σαράντα ὁλοκλήρων ἐτῶν
καί µέ τό βλέµµα του στραµµένο πρός
τό τέλος καί τήν αἰωνιότητα διατύπωνε
ἥρε µα µέ φωνή γαλήνια, πού ἔµοοιαζε
νά ἐρ χόταν ἀπό τόν ἄλλο κόσµο µέ σύν -
τοµο λόγο τίς ἀπόψεις του: 

-ποτέ δέν παραιτήθηκα ἀπό τά κανο-
νικά µου δικαιώµατα,

-πάλεψα γιά τήν κανονική τάξη στήν
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Ἐκκλησία,
-τό ἐπιτίµιο τᾹς ἀκοινωνησίας, ὅπως

καί σεῖς ὁµολογεῖτε, δέν εἶναι τίποτε,
δέν θεσµοθετεῖται οὔτε ἀπό κανόνες
οὔτε ἀπό νόµους µέ τήν µορφή πού
µπᾹκε στούς 3 µητροπολίτες,

-νά τό ἄρετε γιά σς, γιά τήν ἴδια τήν
Ἱερά Σύνοδο· ἐσεῖς ἐκτίθεσθε ὅσο τό
διατηρεῖτε,

-ὅσο γιά µένα, εἶπε χαριτολογώντας,
τώρα πού θά πάω ἐκεῖ πάνω, στόν Ἅγιο
Πέτρο, θά τοῦ πῶ: Ἅγιε Πέτρο µου, µπο-
ρῶ νά µπῶ; ∆έν ἔχω χαρτί ἀπό τή Σύνο-
δο!

-καί ἕνα τελευταῖο: κάνετε κάτι στή
Σύνοδο γιά τήν Ἐκκλησία, γι αὐτούς
τούς Ἱεράρχες πού τόσο σκανδαλίζουν
τό πλήρωµα τῶν πιστῶν.

Ἀπό τούς ἐπισκόπους δέν τοῦ ζητή -
θηκε τίποτε ἀπολύτως. Στήν ἐρώτηση:
πότε θά συζητηθεῖ στή Σύνοδο τό θέµα
τᾹς ἄρσεως τοῦ ἐπιτιµίου, µς ἐλέχθη
ὅτι θά συνεζητεῖτο τήν ἑπόµενη µέρα.

Τήν ἑπόµενη µέρα δέν εἴχαµε κανέ-
να µήνυµα γιά τό τί ἀποτέλεσµα εἶχε ἡ
συζήτηση στή Σύνοδο. ∆ελτίο Τύπου
δέν ἐκδόθηκε. Ἀργότερα µάθαµε πώς
δέν ἔγινε δεκτή ἡ πρόταση ἄρσης τοῦ
ἐπιτιµίου γιά τόν γνωστό λόγο: θά ἔφερ -
νε καί δυσάρεστα διοικητικά ἀποτελέ-
σµατα, θά ἔδινε λαβές γιά διεκδίκηση
ὅλης ἡ µέρους τᾹς µητροπόλεως Ἀττι -
κᾹς. Τό συµπέρασµα ἦταν πλέον σα φές
(εἶχε ἐπιβεβαιωθεῖ ἐπανειληµµένα): ὅ -
σο ζᾹ ὁ Νικόδηµος, τό ἐπιτίµιο (πού τόν
κρατάει ἐκτός διοικήσεως) ἔπρεπε νά
παραµείνει.

Τήν ἡµέρα τᾹς ἐξοδίου ἀκολουθίας
τοῦ µητροπολίτου ἈττικᾹς καί Μεγα-
ρίδος Νικοδήµου (2-4-2013) ἔτυχε καί

συνεδρίαζε ἡ Σύνοδος. Ἔγινε γνωστό
ὅτι πολλοί µητροπολίτες ἤθελαν νά πα-
ραστοῦν στήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ
κοιµηθέντος. Κι ἐκείνη τή στιγµή πάλι
τέθηκε τό θέµα τᾹς ἄρσεως τοῦ ἐπιτι -
µίου. Ὅταν ὁ µεγάλος ἀγωνιστής τᾹς
κανονικᾹς τάξεως βρισκόταν πιά στό
κέντρο τοῦ ναοῦ καί τόν ἀσπαζόταν
εὐλαβικά πλᾹθος πιστῶν πού τόν ἔβλε-
παν σάν στοργικό πατέρα τους. Ὅταν
τόν τιµοῦσαν εὐλαβικά µέ τήν παρουσία
τους καί µέ τόν σεβασµό πού τοῦ ἀπέδι-
δαν µοναχοί καί µοναχές ἀπό δεκάδες
ἱερές µονές, ἀλλά καί ἀπό ἀδελφό τητες
ἀφ ιερωµένων ἀνδρῶν καί γυναι κῶν.
Ὅταν τό δάκρυ τᾹς στέρησης τοῦ πατέ -
ρα συν δυαζόταν µέ τήν χαρά γιά τήν τε-
λείωση τοῦ δρόµου ἑνός πραγµατικοῦ
µάρτυρα πού τόσο κατηγορήθηκε, τόσο
πολεµή θηκε, τόσο κυνηγήθηκε καί τι -
µω ρή θηκε ἀπό τούς ἀδελφούς καί συλ -
λειτουργούς του ἐπισκόπους. Αὐτή τήν
στιγµή ἡ Σύνοδος συζητοῦσε τήν ἄρση
τοῦ ἐπιτιµίου.

-ἐάν τολµοῦσαν ἄρση, τότε ἴσως
ἀκουγόταν στά αὐτιά τῶν ἀγαπηµένων
παιδιῶν τοῦ Νικόδηµου ὡς πρόκληση

-ἐάν ἐστέλλετο ἀντιπροσωπεία τᾹς
Συνόδου, ἴσως ἀποδοκιµάζόταν ἀπό τό
ταλαιπωρηµένο καί πικραµένο ποίµνιο.

-τελικά, προεκρίθη τό νά πάει ἐλεύ -
θε ρα ὅποιος ἤθελε.

Ἕνδεκα µητροπολίτες παραβρέθη-
καν στήν ἐξόδιο ἀκολουθία τοῦ «ἀκοι -
νώνητου» ἈττικᾹς Νικοδήµου. Αὐτό
ἦταν ἡ µεγαλύτερη ἀπόδειξη ὅτι τό
ἐπιτίµιο κανείς δέν τό δεχόταν. Ἦταν
ἁπλά µιά κίνηση σκοπιµότητας νά βγά-
λει ἐκτός διοικήσεως τᾹς Ἐκκλησίας ἕνα
µεγάλο Ἱεράρχη, ἕνα θεοφώτιστο θεολό-
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Διανύουμε τό 20ό ἔτος πού τό περιο-
δικό ἐκκλησιαστικῆς ἐνημέρωσης “Ἐ -
λεύ θερη Πληροφόρηση” ἐκδίδεται στα -
θε ρά καί προσφέ ρεται στά πιστά μέλη
τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ λόγος δημιουργίας
του δέν ἦταν ἁπλά δημοσιογραφικός ἀλ -
λά καθαρά ἐκ κλη σιαστικός. Ὁ ἱδρυτής
τοῦ περιοδικοῦ ἦταν ὁ μητροπολίτης
Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικόδημος.
Ἐξέ φραζε καί πιό πρίν, ὡς ἐπί σκο πος
τῆς Ἑλληνικῆς Ἐκκλησίας, τίς ἀπό -
ψεις του, γιά ὁλόκληρη δε  καετία, μέσα
ἀπό ἄλλη ἐκκλη σιαστική ἐφημερίδα.
Ἀλλά καί στή συνέχεια, τήν τελευταία
15ετία τῆς ζωῆς του, ὁ Ἀττι κῆς Νικόδη -
μος δέν δέχθηκε καμιά ἐκτόπιση, καμιά
ἐξορία, κανένας διωγμός νά τοῦ στερήσει
τό ὕψιστο προνόμιο τοῦ ἀρ χιερατικοῦ του
ἀξιώματος, τήν ἐλεύθερη ἔκφραση τοῦ
λόγου ἐν Ἐκκλησίᾳ. Θεωροῦσε ὡς χρέος
ἐνώπιον Θεοῦ καί Ἐκκλησίας νά ὁρθο-
τομεῖ τόν λόγο τῆς ἀληθείας καί νά
ὑπερασπίζεται τήν τή ρη ση τῶν Κανό -
νων τῆς Ἐκκλησίας. Ἔ τσι λοιπόν τό
πε ριοδικό του ἔγινε πραγματικά  “Ἐλεύ -
θερη Πληροφόρηση” τῶν πιστῶν μελῶν
τῆς Ἐκκλησίας. Σκληρός μερικές φορές
ὁ λόγος του. Δέν χάιδευε τίς ἀκοές τῶν
πιστῶν. Δέν ἐθελοτυφλοῦ σε, δέν στρου -

θοκαμίλιζε σέ σχέση μέ τήν τραγική ἐκ -
κλησιαστική ἐπικαιρότητα.  

Τό ξεδίπλωμα τῶν γεγονότων, ὁ σχο-
λιασμός τους, καί ἡ τοποθέτηση πάνω
σ’ αὐτά περιέγραφε τήν χαίνουσα πληγή
στήν Ἐκκλησία, τήν ἀγιάτρευτη ἀσθέ-
νεια, πού τρόμαζε τό σῶμα γιατί αἰσθα -
νόταν τόν κίνδυνο, πόναγε, ὑπέφερε, συν -
ταρασσόταν μπρόστά στόν σκανδαλισμό
καί τήν ἀπώλεια πολλῶν ἁπλῶν πιστῶν
“ὑπέρ ὧν Χριστός ἀπέθανε”. 

Κατά καιρούς ὀχετός ὁλόκληρος μέ
πλη θώρα ἐκκλησιαστικῶν σκανδάλων
ξε χείλιζε στά μέσα μαζικῆς ἐνημέρω-
σης, βρωμίζοντας μέ τή δυσοσμία τοῦ
βορβόρου τήν Ἑλληνική ἐπικράτεια
(κραυ γαλέα περίπτωση ἡ κρίση τοῦ
2005). Ἐπανειλημμένα ὁ Ἀττικῆς Νι -
κό  δημος τόνιζε: καλύτερα νά δοῦμε μό-
νοι μας τά λάθη μας, τίς ἐκτροπές μας,
τίς παραβατικές συμπεριφορές μας μέ-
σα στήν Ἐκκλησία καί νά πάρουμε τά
μέτρα μας (ὅσο ὀδυνηρά κι ἄν εἶναι), πα-
ρά νά μᾶς τά βγάζουν οἱ ἐχθροί τῆς πί -
στεώς μας, νά διαπομπεύουν τούς πι-
στούς καί νά ἐξευτελίζουν τήν Ἐκκλη -
σία τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἐκκλησία μας ἄν
θέλει νά εἶναι χαρισματικό ἁγιοπνευμα-
τικό Σῶμα Ἰησοῦ Χριστοῦ ὀφείλει μέ
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γο, ἕνα µεγάλο ἀγωνιστή, µιά ξεχωριστή
ἐπισκοπική µορφή πού ἡ ζωή του καί ἡ
στάση του ἄφησαν ἕνα ἰσχυρό ἀποτύπω-
µα στόν ἱστορικό τοῦ µέλλοντος.

Ἕνα ὑστερόγραφο: Ὅσο ἡ Σύνοδος
τᾹς Ἐκκλησίας τᾹς Ἑλλάδος (ὅλη ἡ Ἱε-
ραρχία) δέν τολµ νά παραδεχθεῖ ὅλες
τίς ἀντικανονι κότητες πού συνέβησαν

στό πρόσωπο τοῦ µητροπολίτη ἈττικᾹς
Νικοδήµου (καί τῶν ὑπολοίπων 11
µητροπολιτῶν), εἶναι ὑπόλογη στή
ἱστο ρία ἀλλά καί στή συνείδηση τᾹς
Ἐκκλησίας ὡς χαρισµατικοῦ σώµατος
τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἀρχιµ. Εἰρηναῖος Μπουσδέκης
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ὑπεύθυνες κινήσεις, σύνεση καί σταθερό -
τητα νά διατηρεῖ τήν καθαρότητα καί
ἁγιότητά της.

Ἔτσι προχώρησε τό περιοδικό ὅλα
τά χρόνια μέχρι τήν κοίμηση τοῦ Ἀττι -
κῆς Νικοδήμου. Μέ θαρραλέο καί γεν-
ναῖο ἀγωνιστικό φρόνημα ἔδωσε μιά ἄνευ
προηγουμένου μάχη γιά τήν κανονική
τάξη μέσα στήν Ἐκκλησία καί γιά τήν
κάθαρση στούς κόλπους της.

Μετά τήν κοίμηση τοῦ ἀγωνιστή καί
μεγάλου θεολόγου ἐπισκόπου Νικοδή-
μου, ἡ “Ἐλεύθερη Πληροφόρηση” πῆρε
μιά διαφορετική μορφή. Προσπάθησε νά
ἀναδείξει τίς πιό κεντρικές πτυχές τῆς
πολυκύμαντης καί ταραχώδους ἐπισκο-
πικῆς ζωῆς του.  Νά φέρει στήν ἐπιφάνεια
τά ντοκουμέντα πού ἀναδεικνύουν πῶς
ἔγιναν πραγματικά τά διάφορα γεγονό-
τα. Νά διαψεύσει τούς μύθους πού σκό-
πιμα κυκλοφόρησαν οἱ ἐπιτήδειοι. Νά
ἀποκαταστήσει τήν ἀλήθεια στούς ἀπο-
δέκτες τῆς ποικίλης παραπληροφόρη-
σης. Νά διώξει τούς τόνους λάσπης μέ
τήν ὁποία προσπάθησαν νά κατασπι -
λώσουν αὐτή τή μεγάλη μορφή τῆς Ἐκ -
κλησίας μας μεμονωμένα ἄτομα πού
βρίσκονταν στό διευθυντήριο τῆς ἐκκλη -
σιαστικῆς ἡγε σίας. Νά ἀναδείξει αὐτόν
τόν ἄφοβο μα χητή πού ἔζησε μέσα σέ ἕνα
κλίμα ἀκραί ας ἐκκλησιαστικῆς τρομο-
κρατίας. Νά φανερώσει πῶς ἡ Χάρη τοῦ
Θεοῦ τόν φύλαξε ἀδιαλώβητο ἀπό τά

ἐχθρικά πυρά τῶν διοικούντων καί τό
ἀφιλάδελφο κάποιων ἀδελφῶν καί τοῦ
δώρησε τήν γαλήνη καί τήν ἡρεμία στόν
καθημερινό του βίο. Πέντε ὁλόκληρα
χρόνια ἡ σύν ταξη τοῦ περιοδικοῦ προ-
σπάθησε νά ἀνασύρει βασικά στοιχεῖα
ἀπό τό ἀρχειακό ὑλικό πού θά σταθοῦν
χρήσιμα στόν ἱστορικό τοῦ μέλλοντος
ἀλλά καί στή διαμόρφωση τῆς συνεί -
δησης τῆς Ἐκ κλησίας γιά τήν μεγάλη
αὐτή προσωπικότητα. 

Ἡ “Ἐλεύθερη Πληροφόρηση” μέ τό
τεῦχος αὐτό ὁλοκληρώνει τόν κύκλο της.
Θά συνεχίσουμε ὅμως στό διαδίκτυο
(ὑπάρχει ἰστοσελίδα ὑπό κατασκευή, πού
ἔχουμε παρακάτω τήν διεύθυνσή της).
Πρόθεσή μας νά ἐμπλουτίζεται ἀπό τό
πνευματικό ἔργο τοῦ μακαριστοῦ μητρο -
πολίτη Ἀττικῆς καί Μεγαρίδος Νικόδη -
μου. Κηρύγματα, ὁμιλίες, ἐκ πομ πές τοῦ
μητροπολίτη σέ βίντεο, ἠχη τικά, κείμε-
να. Πλούσιο οἰκοδομητικό ὑλικό γιά τήν
πνευματική κατάρτιση τῶν πιστῶν. 

Μαζί μέ τό οἰκοδομητικό ὑλικό θά ἐμ-
πλουτίζεται ἡ ἰστοσελίδα συνεχῶς καί
μέ πλούσιο ἀρχειακό ὑλικό σύγχρονης
ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας (σέ κάποιες
πε  ριπτώσεις ἀνέκδοτο).

Εὐχαριστοῦμε, γιά ἄλλη μιά φορά, τούς
ἀναγνῶστες μας γιά τήν θερμή ἀνταπόκρι -
ση στόν ἀγῶνα πού ἔκανε τό περιοδικό μας
καί ζητᾶμε τίς εὐχές τους γιά τίς νέες προσ -
πάθειές μας.
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Σ έ  λ ί γ ο υ ς  µ ῆ ν ε ς
Ι Σ Τ Ο Σ Ε Λ Ι ∆ Α  Σ Τ Ο  ∆ Ι Α ∆ Ι Κ Τ Υ Ο :

Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ  Κ Α Ι  Μ Ε Γ Α Ρ Ι ∆ Ο Σ
Ν Ι Κ Ο ∆ Η Μ Ο Σ

w w w . a t t i k i s n i k o d i m o s . g r
Πλούσιο ἀρχειακό ὑλικό :  1)  σύγχρονης ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας

καί 2)  πνευµατικῆς οἰκοδοµῆς


